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 לכ תפאוש הזל

 ₪0 0-4 ₪ |(. ה :
 שיאי

 ₪ ד .דיגהל חמ שי דחא לכל .ןיראה חותיפב ורזעו םיסדנהמה ||

 היגטרטסא קחשמב רבודמ םעפה אנ\וו 209% תרדפט חבושמהו ינשה קרפב החלצהה תא ךישממ רייאמ דיס

 ,םכלש 100-ל וכיזי אל יאדווש םיאלפ המכ דועו הבישח ,רומוהב בלושמה יללכ עדי םע ,תואלפנ השועש םיהדמ
 תרושקת לש ,תוניהנמ לש ,המצוע לש קחשמ אוה (בוזו 2וסא 2 .הלילב הניש תועש המכ םכמ וחקי חוטבשו

 .שורג לכ הוושש קחשמ ..רוציקב ,םינומה

 ו שה" | ךש 2 = אח א ה 7 7 20-24 ₪

 .םעה לארומ לע רומשל בושח |

 ₪ . שמ ג
 טפו

 תא ףודהל ידכ בר חוכב שמתשה
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 || :הג והוא |!

 חח

 ו ו .שורדה דויצח לכ תויהל בייח רועב | .
 | = ןשי" "|

 ה רו 4 | [!או:[אה ו

 - ₪ ₪ שאה קיו

 .קתשמל תונוש ישוק תוגרד

 אווע == = ₪ 0 אא
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 4 0-7 רצ ו רטט ---- ₪ 7 שכה רפא
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 י !ףונ הזיא .היג
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 םיטקש םימ ;הרעסה ינפלש טקשה
 יא ,ךומכ ךערל תבהאו קומע םירדוח
 חמאב רעצמה םעפה ,הזל וארקת אלש
 תרסת המגמב ונתוא עיתפהל הילצה
 י .םודקת
 םילודגה 20 לש יחכונה גורידה ןיב וושת םא

 םיבלשהמ העשתב יכ תוארל ולכות ,םרוקל

 ולח םירחאה םיבלשב יכו ןיטולחל ההז-אוה

 הדרי וא בלש סופיט .לש תוירונימ תודונת

 .ימלועה גורידב בלשב

 תומישרמה | תודונתה
 20 יקיתו* לש רתויב
 לש --וית "םילודגה
 :םיאבה םיקחשמהו

 םוקמל רזה דחפו 2
 ,םיישדוח "רחאל  ||-ה

 םפסמ ןכ םג א 6
 םוקמל םיבלש השטולש
 רחאל  :,תוכומו 13-ה

 לש . םיכורא | םישרדוח
 אוהש | ,קושב  הטילק
 ירלופופה טרופסה קחשמ
 םייוכיס  'לעבו | ,רתויב

 לש רבחל? ךופהל םיניוצמ

 .10-ה ןודעומב עבק
 ו א|(04 2

 לבמ רתוי ילוא למיס רשא
 זז אל) תוביצי רחא קחשמ

 סוקמה לא םיבלש 5 חנוצ ,(10<8 תומוקממ
 תעכ הדיריה תא םולבל-ויבהואל ץלמומו 15-ה
 יושעש ףסונ קתשמ .יירמ רחואמ היהיש ינפל
 תובאהמו . ם:56 5% | אוה .הגאה  ררדועל

 דע רדרדתמש ;וגורידה לש םיירוטפיה-הרפה
 !!וווליצה - ויבהואל קעוצ.טושפו םודאה וקל

 ףעצמ לכ - תודונת תוחפ .,תודונת רתוי
 .ולשמ .תויצסנסו תוצירפ קפסמ
 רשייה ץרופ ,שדחה (6זהס05 סו תאו הא ס<

 2 ונל קפסמ תפסוג הצירפ .ן?-ה םוקמל
 .18-ה םוק 4 רשייה ,/1אזא תיבמ ,חיטבמה

 סמ קחשמה םש הרבחה םש
 תועובש

 7 סו\וו.24דוס 2 אוסה
 0 הס 2 ₪ 220

 9 | = ססאאהאס 8 ססאסטפה | שוחוא
 20 פטאפ אשאשו3: הסה

 פ וס

 1 הוס קחוא 2 = וס
 2 הפה סז תווסווז 8 ו אפו סה
 27 6507 2 ואד שהקו
 38 = 881 תסדוס סושוו 2108 2 ד

 30 = וא טסו הסוסה 4 סחווא
 7 בז 8 2 זה
 9 עוהסוא

 43 ו דרמ ₪ דו
 9 ₪ 4 וו 0%

 1 ושווה 2 ה 0דועופוסא
 38 ' הו או 1 פחה

 9 8 סו אש שסחו 0

 4 8 והובו

 158 =  אפפס 5 ₪ םסד הסוס הז

 םעפה

 ירי לע לעופל האצי הבושח .הצירפ :דוע
 ךותש והז ןויליגב ונחוויד וילעו כמא םו.ססא
 .37-ה םוקמב םקמתה רבלב תועובק השולש

 ינמיס הארה אקוודש ,בקדדו85 1
 םעפה קתדנ רבעש  שדוחב תומלקאתה
 דוע אוה] 21-ה םוקמה לא 20-ה .תמישרמ

 המישר התואמ הקיחרה תפסונ הקיחד .ּובושי
 ךלוהו אבש קחשמ ,5ד':יו..ןיהאדדומא5 תא
 .29-ה םוקמה לא

 הנורחאל ונחוויד םהילע םישדח םיקחשמ
 רעצמה ינלשב קבאיהלו גרבתהַל וחילצה
 40-ה םוקמהמ דרי שו וטא 51(אא1 :םינושה

 ,53-ה .םוקמב גרבתה קגאשסתה ,50-ל
 55-ה םוקמהמ חונצל קיפסה הזיזתהא

 םוקמהמ ספטל חילצה [ןאה ן11ד 73, -ל
 גרבתה 'זןאוט 0%1א] א-ו 95-ל 99-ה
 .96-ה םוקמב

 :תועבצא קיזחהל ךישמנ

 :גורידל תבותכה |
 | .וסןס זס סווסחפ
 הוספת[ 6

 3032 [6 רסווטזסהחו
 דפ טורפז

 ןסןס6א548ו| חו

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל
 הוז :ו/יארוחא .א54 ו חו = ןסוס

 | יחכ ונ ּגור !ד םד וק גוריד

9 + 

- 0 
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 + וו "יומ
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 -4 | = | = רו וייה יי" יצרו ןשי |

 כ | טשמממ 5

 .םוטמ < | ןאאאשמממהמהמהמ = כשמה וששה ה רומתמתמהמ 1 1

 יהל ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו היזיוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה

 קחשמ ףוריצב וא ןויליג תא שדוח ידמ לבק ,(תונויליג 12) ואו?-ל יתנש יונמ לע םויה דוע םותח

 יסניח (קחשמ ללוכ) ם ינשי ואז? תונויליג > לבקת ףסונבו ,6 0-80או יבג לע בשחמ

 .המשרהה תפסב העיפומה המישרה ךותמ ותריחב יפל דחא בשחמ קחשמ 69 ;לבקי *ונמ לכ ףסונב

 31 12/96 דע ףקותב

 ו  אמטסשח סח מ מא פא א הא. אא תש שש. אש שא שווא  ואצו תוצא ו האו ה האס החחחמ| החומה ([חטחממ) החחוחמ| החחחחמ| אח₪| --₪ו

 קרב ינב 2409 .ד.ת ,םייטמ ל %/[5/ דובכל
 ₪ 'סמ החולי ,0375790711 יל

 ]7-2 יתנש יונמ , םותחל ינוצרב

 ת/ישדחמ ינא [] | ה/שדח יונמ ינא [ ]

 (ךתריחב תא לוניעב ףקה] םיפסונ תונויליג 2 יל וחליש אנא [ |

1 58 99 1 01 33 
 7 דויד והונוחדת וו רהחפמ | וו קגואא ץגדאסו. רזה ןמטאב | הידנריק

 - לונמ יסמ

 51114 דוקימ

 שש האח שא השמ הש הממ .מ₪ ₪אי יאש .אש- אא אשי מה שא משי המה אשי האי אש אשה אשה משי האשה המה הממ השמ המח הממ הממ שא - יטדפ םש

 שש שמ אא אא ₪ שח אש  ש- הא- המי אא ,אא אשי המה המה המי אשי המה השי המה השי הממ הממ המח השמה השמ השמ שמ שמי ₪

 ..יסמ ןויליגמ יונמ תויהל שקבמ =..." ןומלט ווקימ

 שמ .אא א ₪ ₪ ₪ - ₪ ₪. וא. הא. ₪. המה האו 04 8. השג ₪4 השג ₪4 האו ₪

 שו שמ ₪ ₪  א₪- האה המי המי השי המח הממ השי האי המ

 תונויליג 12 רובע ןמוומב "יש 264 ךס לע ואז תכרעמ תדוקפל האותמה תפרוצמ [ך
 (לוניעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הזיו :יארשא סיטרכב בויח תוארות []

 | ו

 סל וו ז בינו ₪םוקוכ םמ 42----=--=-שב .ת 'סמ

 תיביר אנ םיוזט םיישדות םימולשת 4יב בויחה יאדשא סיטרכב . .

 .רוטס גאב תויונח תשרב תוחנהב ותוא הכזייש ,רוטס גאב ןודעומב רבח סיטרכ 9
 .םטסיסיטלומ גאב תנתמ ,8ז\8 דאמא תובוב 10 םייונמה ןיב ולרגו: שדוח לכב

 תונתהה תמישר
 :תופיועה וזס יפ לע תויווספא 3 ןמסל שי

 המחלמ תנונמ (ך

 בהזה תורנמ ור

 םיה באז [3

 םיטובורה תפקתמ ור

 (סס-חסוו) םמלוה קולרש וב

 וחז8וזח81-ב םיקחשמ ירתא - רח

 (60-הסו) 0טהחוטחו 818 [ ]

 (60-הסהה) זווו68| קח | ]

 חחחחקה האח  החח''>/'| הח-- ה... הא... ה... ה ה... והחחחא] ווא החחא| החן ₪ ו ה ה



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ל גג רש 1 1 ץ ו-1 --

 ו

 ₪ רש ג ג מ ג ב ו -ו

 ,(ו\ ו .ודוטסא ,5זאו(: ודע לע תולטתהל

 מ עצי" ₪ גת

 ראתמ א ת1.0ו-א .רנא'זב םיליבומה

 לע טלתשהל םיסנמה םירזיוח יעזג לש קבאמ
 תכימת רשפאמ ראשה ןיבו ,דיחו תבל בכוכ

 .טנרטניאה ךרד םג אז! דיו .\רהז

 ו ו
 ומ כ םיקחשמ ו

 א ו הא א ססאסש יאק

 יה ה אסצה-ו ,ה סא א ד 2

 יקחשמ" לש םדמעמ תא םיקזחמ
 ,הצחמל םהיחא ,"תמא ןמזב היגטרטסאה

 ההא0ק5 05 אוסה" א א

 וויכשמהוו קה אאא 42 5% ה 1

 ]ור = יויו ה ומן םו]ב

 ו 1 ו בו

 יגרמו וב

 יקחשמ תרדס ,םהל ףסונב
 ואן( :ודד 2000 םשארבו 51א1-ה

 םימקממו חטשב הדבוע םיעבוק
 | דחאכ היגטרטסאה רנא'ז תא

 ₪% םיקתשמה יגופ תעבראמ
 .םיליבומה

 = שי יי יב ו-1

 ודוחב ,םולהיל ילארשיה בשחמה

 | ב יי יי ל 217

 הלא לומ הלא םיבצינ בחרתמה

 םע) םירוטלומיסהו ןשקאה יקחשמ

 הלועפה יקחשמל לק ןורתי

 ,טא-ב ץוענ ורוקמש

 ו שיירו שש -- ₪ 4 הש" "וויי ₪

 בא יחנומ ,םייסאלקה 1 "| 1

 סיסבבו ומוואמ-ו פא[ סא
 יקחשמ - רוחאמ קחרה אל שממ ,םולהיה

 יקחשמ ,תודמול) רתיה לכ .היגטרטסאה

 יקחשמ ,טרופס יקחשמ ,תודיח/הבשחמ

 .רוחאמ םיאצמנ ו'וכו םירומיה/םיפלק
 רנא"ומ קחשמ ול ץצ םעפל םעפמש ןוכנ
 ךא ,ירטסיה טיהלל ךפוהו והשלכ

 בצמה '96 תנש לע תילבולג תוננובתהב
 .קיודמ יד אוה ליעל ראותמה

 .םיקחשמה קושבש ,בגא ,בל םישל שי
 הנוש תצק הנומתה ,ימלועה

 ,לשמל טרופסה יקחשמלו םירוטלומיסלו

 .הברהב לודג לקשמ שי
 ירמגל הארנ םולהי ותוא ,ןפוא לכב

 שחרתהש בושח יונישו דקתשא תרחא

 היגטרטסאה רגא'ז תפנכה אוה ,וז הנשב

 םינקתשה רוביצ תעדותל אלפנה
 יו יו בנו ה יור שמ "מ יגה

 ,5וא6וזצ ,סו|צוו ו הוס הא

 סא ה אש 8א-ו אהתסה\ץז

 טאו
 | יו == 6 <

 שש | ו ןקד ו 1 ו 1 ב אד

 ןלמ תויחל הצרש רוי'חה
 1" בז 1 - צו ג דע ד 1-1 ג

 אללש ,רצומ החתיפ 6.

 ךא ,ולש תונורסחה תליבח תא אשונ קפס
 תונורתיה לכ תא ליכהל חילצמ תאז םע

 .םיניוצמ היגטרטסא יקחשמ םתוא לש
 תת תא אשונה ,רומאכ יה א

 וע ו ו רו 50 | גנו יב

 וזכרמב רשא תורות החנומ קחשמ אוה

 םא הטנלפ וא ,בכוכ ותוא לא .בכוכ דמוע

 יעני ד יש שי צו
 םייח ךרד ,הנוש הארמ עזג לכל - םירזייח
 ךא ,תונוש תולוכיו תויוחמתה ,תרחא

 ו
 .םיידעלבה היטילש תויהלו הטנלפה

 בטיה תנמושמ היגטרטסא תנוכמ
 רובע התצקוהש תיתשהתה

 ים ו
 דחא לסקיפ ואצמת אל תילוקו תילאוזיו
 ו יי וב יה =

 ירייה ו יו וע יג מ דייב
 אל ילוא הקיסומה .הדורי המרב
 ךא תוברתה לכיהל המיאתמ |

 המוקמ תא אצמת אל טלחהב
 תרעצמ העפות - תוילעמב |

 יקחשמב תחא אל הב ונלקתנש |
 .םירחא בשחמ

 תחת רסונש שמתשמה קשנמ

 הנושארבו שארב אוה וז תיתשת

 רשפאמו הלעפהל טושפ ,יטטסא
 הריחבה שפוחו תובכרומה לכ תא [

 ונילע סימעמ אא 1ו.00%-ש |
 .םחר אלל

 קונית לכ - תיתשתה תא
 םעה ינקז םג ךא ליעפהל לוכי
 תא חצנל ושקתי םיסונמה

 יב רוכזל בושחו .המיע קחשמה

 ישוקה תמר לע הדיעמ הניא הלעפה םולק
 .קחשמה לש

\ 106 0%8/ 180010895 
 !דבלפ

 - תיסאלקה הרוצב יונב ישארה ךסמה
 ומכ שממ ,לע-טבממ ץרא לש הפס

 רב יו ב] ד מ ב יל יש
 ליחתמ עזג לכו םירוזאל תקלוחמ הפמלו
 ,תונורסחו תונורתי רוזא לכל .דחא רוזאב
 םיבצחמה ,לשמל יררה;יעלס רוזאב
 ל"א ור ו יב ו ו =

 ןונגסב ריע ןיעמ םינוב ונא רוזא לכב
 רחא ךסמב הפצנ הב ,51א 070
 ךרוצל זריעה ךסמ* :ישארה ךסמהמ
 ו ו ב וי ב

 "לא יי שו רום
 שיא ,הנבמ לכו ,ושססאו ואו
 אי "ג הע יוד צי מ ימי

 וי יעשו דיג
 ונא הירפמיאה תא

 קשנמ תועצמאב םילעפתמ
 שומישבו ץהחלו עבצה

 ןכש ,ק0ק-שץ יטירפתב
 /אחשסוא<- ל אוה קחשמה

 תא ןה ךפוהש המ ,דבלב \\וחו|טווב 5
 שמתשמה קשנמ תולק תא ןהו הקיפרגה
 .רתויב תיעבטל

 ג ו ו
 יו יי ו ד מם ד יש מ וייוב

 תוריחבב רבודמ אל ןכבו .הריחבה
 לע ברקב אל םגו תירבה תוצרא תואישנל
 תדוקנ לע אלא ,יתנובשה תיבה דעו
 תרבח המשייש הנוכנו השדח הפקשה
 הנ

 קחשמ תפמ ןיב רוחבל שיש רמאנ אוב
 םיקחשמ תרבח - הלודג וא תינוניב ,הנטק
 לע הבוהאש וז תא הוושמ התייה הליגר
 ריבסו ,תנכתל לק יכהש וז םע ןקחשה
 קמ יי מ מיו ומ
 תחש 60014.8 .תינוניב
 ₪ ךות הריחבה תא ךל הריאשמ

 ןכומו ךורע קחשמה תראשה
 דחאב הפמ ךל קפסל הרטמב
 ) .םילדג העברא ךותמ

 | וק אוה הריחבה ןיינע
 ..קתשמה ךרוא לכל חתפמ
 הצרת ותיא עזגהמ לחה
 רפסמ תעיבק ךרד ,קחשל
 ו וי יש יב
 רחבתש תובשומה גוסב הלכו

 עדיה ,הלבשהה גוסו תונבל
 ו יל יג גהה
 | תונורתיה דחא ,ךכל רבעמ
 0 יי
 םינפהל ,טולקל ותלוכיב אוה
 םירבדה םתוא לכ תא םשיילו

 ,םירחא םיקחשממ םיבוטה
 תא ריכנ ,המגודל ,יוצרה עזגה תריחבב

 תוללוכה ,עזג לכ לש תודחוימה ויתולוכי
 ו ב רובו = למ ו

 לוגיר תולוכי ,ביוא ילייח טנפהל תלוכי
 .הָיגולונבט תביננו

 מ פנג
 רוסי תחנה לע ספבתמ יה א

 םיבשייתמ/םירזייח תחלשמ התואש
 יו ילו רח ג לי וו

 לכ תא התחתפל הילעו םיעצמא
 עגרהמ .םיסבהמ הלש היגולונכט,/עדמה
 ונתורשפאב היהי ,הטיסרבינוא םיקנש
 ותוא היגולונכט,/'עדמה םוחת תא רוחבל

 המ לכ .חתפל הצרנ
 לחה וילע ובשתתש
 ךרד ,תודרטםוסואמ
 יחתות ,םואכ יבשהמ
 תויגולונכטל דעו רזייל
 לי ו =
 .בלש והשזיאב חתפל

 תשגרהל רבנעמ
 תעבונה המחה קופיסה

 ים יי ו
 יאטיסרבינואה רקחמל ,חתופמו םכח עזג
 ףשמתמה וניקבאמ לע הרישי העפשה שי
 םירפסה לע ונרגדש ןמזב יכ .הטנלפה לע
 וחנ אל םירחאה םירזייחה ,הטיסרבינואב
 םקלח ,לודג אבצ ומיקה םקלח .עגרל
 .םתטש תא ולידגה םקלחו םה ףא ודקש
 תחתופמה היגולונכטה ,הגאד לא ךא
 םָילייחו םינבמ ,םילכ רוציל ונל תרשפאמ
 ,רתוי םיבוט

 יקשנה לא
 החנומ היגטרטסא קחשמ לכב ומכ

 תומיחלו תוברק ןיא ןושארה בלשב ,תורות
 .ולש תורצב עוקש םיביריהמ דחא לכ ןכש
 ,קזחתמו ססבתמ עזג לכ טא טא ךא

 1 ל

 תא ןיכמ דצ לכ .תברקתמו תכלוה תענמנ
 !ברק ...ו לנפראה בטימ

 הווהמו וקלחב יטמוטוא ברקה קשנמ
 אלש 5 01.00א לש תונורסחה דחא תא
 1 - = גו יומה יי ומ
 וה או או :א 0" ךהחתמ שש 5

 המחסה 0" אוסהז 48 אוג

 המכ וחיכוה רשא ,א-0%1 1! וליפאו
 ה ו 1 מ נג

 ,ומצע ברקב רשפאה
 הקבד 46060[. 0₪ ,לכה תורמל

 קתשמ אוה מהם[(00א-ש הנעטב

 תוברקה קשנמ ןכלו ,המחלמ אלו שוביכ
 הניכה איה ,תאז םע דחי ,יטמוטוא אוה
 קיתמהל לכונש ידכ רלוקוש ירודכ המכ
 .הרמה הלולגה תא

 ...המחלמה לש הפיה דצה
 ליי יג נב | ה ב יי

 תא רוחבל ןתינ .ברקה תואצותב אטבתמ
 לכל תתלו ,ףיקתנ םמיע םילכ/םילייחה
 ,םילייח ףיקתהל ,לגרל) הנוש הדוקפ לייח
 תא תוארל ןתינ ,תינש ,(דועו םינבמ סורהל

 "א ו ו יב יי ו יי יי יו

 קחשמה - תישילשו (תחא תבב שחרתמ
 הנגה יחתות תמקה ומכ תויורשפאב אלמ
 יי = = 0 יי
 הלא םיטנמלא .'וכו םהילא ףרטצהל ביואה
 תכרעמל םייחו עבצ ,לפלפ ןומה םיפיסומ
 הרופא התייה םהידעלבש ,ברקה לוהינ
 .תממעשמו

 ו 7 ו
 ו ו ו וה

 לגדה השעמל איה ואו(! וו אתו
 לש קווישה ךרעמ ףינה ותוא

 .טוג א טז .סא לש הרקמב
 ,םדומ :ב קחשל ןתינ" תיישילשל ,םעפה
 :םימואת ופרטצה "רישי-לבכ וא תשר

 .5-א111-ו טנרטניא
 ןתינ ערימה תדרטסוטוא תרזעב !ןוכנ

 םיבירי לומ ₪401.00%-ב קחשל =

 ילבמ תמא ןמזב םלועה לכמ שש
 לת ו יו די גדת

 ונל רשפאמ ₪-א!4ו|[-ב קחשמ
 ינא - םינקחש רפסמ םע קחשל
 רבחתמ ,ילש רותה תא קחשמ
 ראודב רותה תא חלושו טנרטניאל
 ירבח לש בשחמהש רחאל .ינורטקלא
 יפל ובשחמ לע קחשמה תא ןכדעמ
 "צה ור יויו וגה
 .:-א!הּו-ב יל הכחמ רבכ ולש רותהו

 !טיהל
 קנע קפס אלל - םטטוא

 ,תורות-החנומה היגטרטסאה רנא'זב
 אל יכ ,תובורקה תויונחב ותוא ושפח |
 ...ראשיי *



 תא עגרכ םיארוק םתא ,םתיעט אל ,ןכ

 גלפ רוא .םיכרועה רוט תא אלו ךרועה רוט

 שרפ הכימתה רדחמ תודוס תא יתיא ךרעש
 םיפלוח דציכ האור אוה עגרכו ,תואלמנל

 המהאבה ייאב שמש ףוטש ףוח לע וימי

 .ןאכ יתרתונ יגא דועב
 ןנחתיו ונילא רוזחי דוע אוהש חוטב ינא

 םייתניב לבא ,רודמה תא ךורעלו ךישמהל

 אקמ רודמ םכל יתכרעו דבל יתראשנ
 .שודגו

 .ביבר ןרוא

 ילט ,וריע תב הסייגתה רמות תבוטל
 תויעבל תובושתה תא ונילא החלשש ,לאקזחי
 .ולא תודירטמ

 ןירתק לש םילטסירקה תלבט תא רדסל שי
 ווזכ הרוצ

 2 הרוש 1 רוט
 5 הרוש 2 רוט

 | הרוש 3 רוט
 63 הרוש 4 רוט
 8 הרוש 5 רוט
 % הרוש 6 רוט
 7 הרוש 7 רוט
 3 הרוש 8 רוט

 5,7 הרוש 9 רוט
 :אוה היירפסב שיקהל ךירצש דוקה
0 

 ןז

+ % % % % + % % % % 

 | הוקקפמ
 * :איה 1 ךדואואשפ ו ן.-ל המסיסה

 ו

 :איה ואטויטאסמקפ וטו[.-ל המסיסה *

 זי הא

 0 ב
 ,וש עי :איה וע קץ 8א6₪-ל המסיסה א | תד'חב תושעל וילע המ תעדל שקבמ אוה
 :איה .\אדז-ות א[. ל מו.[.-ל המסיסה * דוק הזיא םג ומכ ,ןירתק לש הרידב םילטסירקה
 .אדו:אאווא דוכא ?תיירפסב תתל וילע

 הח:8= וז 2

 | . (8ז\ א מא א)) ליגר | (₪א א ד) החסומ < ךספהםש|
 | םאדהה| = הן | דו טסאתו 1. הא 5 הא

 אאזאאא| = א - אוואואס דשאאשו
 | < םמאסגא !טפדשאא ומ דאו המ |
 | ישו 1.א80א| -- אסטסא| ואמאטמקתסא אדדאשא
 | 67 ודו סאואוות| | דומ אוואזאט תארו דצ |
 |- , 0 91מאאמפ8| אא( רדמ דאז

 ן או אאא צו ממא| - הסוד דס אומאגה

 | < סאטאמא | ואו דוגמ אוזאמ ודמות כ
 = ההזטס סשאסההא| טיסה ו

 ו א - םואאססה| - - אפסאאמ דס דמתה |
 | ו = אדטאאאמ| | דו מא
 , מא | - םפפאמא| | - -- 8דאת תתפזתטצממ|
 3 דא ה = וא דשא
 | 0 | < או = אוסה 11%
 | .......8ת408| יי עטפ"אהמ| יי דאווה

 ווד חה שא

 ,םיארוקה דצמ תונשנו תורזוח תושקב לשב
 קחשמל םיטי'צה תא םימסרפמו םיבש ונא
 :64 רפסמ ןוילינב קלוחש ווד עאא

 קחשמל םיטי'צה תא ליעפהל תנמ לע
 ,3ה0ןטפש-ה שקמ לע ץוחלל לכ םדוק םכילע

 ,קשנה ילב לכ תא םכל ןתונ -
 .תותינח תמירעו םישחלה

 ןוירשהו םייחה תמר תא הלעמ - וא האוס
 ךפוהו תוחתפמה לכ תא ךל איבמ .םומיסקמל
 | .ז המרב תומדל ענר ןב ךתוא

 יוקיש לכמ תודיחי 9 ןתונ - אוטאואוצ
 .םסקו

 עבטמו ,תכשמנ קחשמה ביבס הירטסיהה
 קחשמל םיטי'צו םיפיט םורזל םיכישממ םירבדח
 .םיחדמה

 כ אממ - 2

 :הפועת - זץ

 .תודיק ךרד רבעמ - אא 1.
 .םהילע הרית אל םא - אסדהתאסמד

 .ךילא וסחייתי אל תוצלפמה
 .םירודב 4 ןתונ - 5

 ב = ששהה ה ₪ | ו

 [- רי כ = . = ב | כב

 .םיינרופיצ א ןתונ - טןצמ אה

 .םילוט א ןתונ - טוצמ גה
 .לס % ןתונ - טזצמ ₪
 .םייח א ןתונ - טום וזו
 ורפסמ תאש קשנה תא ךל ןתונ - נוצט א

 .שיקת
 .קשנה ילכ לכ תא ךל ןתונ - ואו 55 9
 .4 יפ קזנה תא הלעמ - תו[ .ף6< 5

 ד:הזוווהו צפו ם6וזץ

 6001 אן וכ < | 8

 .םומיסקמל םיניגמ - דו

ְּ 957 | 
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 .אבה בלשל רבעמ - דא

 .הסצאה גס - דחוווטשא
 .םיירוחא םירעבמ - 5

 51.1.1575 - דקה

 .רתויב ריהט בצמ - זא|טוהא

 .םיירפה תוריהמ תא טאמ - דתה אוג

 זפאוו הח

 .עיגפ יתלב היהתו אווה 1.06% לע ץחל
 הדוקפה רחאל םושרל שי םיאבה םיטי'צה תא

 .(6ו>-ב) קחשמה תא הלענש
 .םיביוא אלל קחשמ - אסא 58
 םיפתתשמ םניא םירמושה - אסטטשההש

 .הגיגחב

 םיביואה לכ תא ריסמ - אס פא
 .ךב תוריל םילולעש

 .םימימת חרוא ירבוע לטבמ - אפ א
 ,קשנה ילכ לכ - אז+וקז+א

 :הסינכה יסיטרכ לכו תשומחתה
 לבקתש םיגמיסה לכ - 1[1.1+5וזד+]

 .םיסובה תא גורהתשכ

 שזו 5

 תא סינכהל יארכש ,ונל רפסמ ירול דעיבא
 ןקחשה לש םשה םוקמב םיאבה םיסייצה
 ;קחשמה תליחתב

 .תומישמה לכל השיג -
 לכל 100%-ל הלעי חוכה - 3 אהה

 .תומישמה
 רתוי גואדל וכרטצת אל - עתה קזפס

 .תשומחתל

 תירשפא יתלב
 םילמב ךיראא אל ,ברקתמ רודמה ףוסו תויה

 :שדוחה תמישמ תא וישכע רבכ םכינפב ביצאו
 10 א ₪ קחשמה תא םיביכרמ םיבלש המכ

 ,ןויער .פיט לב לבקל םינכומ ונא
 רתא רבד לכ וא תובוגת ,תועצה ,ןורתפ

 רי ין יי 2 נה
 וא ,51114 :דוקימ .קרב ינב 2409 .ד.ת
 חוכשל אל ןבומכו ,03-5708174 סקפב
 ל יא יו-יו קח ו כ
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 06%-ה לש תונושארה וייח תונשב

 4 לש הקיפרגב קילדמ קתשמ היה
 ו

 ומש - עצוממ 26: ןקחש לכ ביהלהש
 4818010 היה

 'גוק 7
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 ל ךרוצה תא ונתיאמ
 ו נטו

 תיבמ קחשמ לכ ומכ ,ומצע קחשמה
 עיגמ ,דטסהאושהז. 47 לש רצויה

 .דואמ האנ תרבוח תללוכה הפי הזיראב
 ותלורג ,המישרמה תוינוציחל רבעמ
 יו דיו בו יו יו מומה גש | ב
 .בשחמו בשחמ לכל ותמאתה

 ,המצוע בר %- דעו 486-מ לחה

 1 ו ו יב ד גי

 וא שוטניקמ ,0%-מ לחה .הלעפה | ו יה לש .תורוס
 .לוו סואי 5 2-7 . | ל וש ו
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 ןפ הנובתב גוהנל שי ךא ל ב נמ ן וה ול | כומש מ" ;תאו םע החי | ו ו רתו? הבה תוכיא ית א .רותבש
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 המכ לצנתש בושחו הלק הניא המישמה 2 < יגאב תויונז .תשרל ן כזומ \ ןיסמ ו 2 0 .

 | 7 ומ ג תוארל ןח א - המ םיע 0

 מ 0 0
 ₪ ו זך"

 :תונורתי המכו
 תורשפא ךל שי הנושארבו שארב *

 ךא ,ךכרדבש ימ לכ לא םיליט רגשל
 תומכ םג ומכ ,לבגומ דואמ חווטה

 ךל ורשפאי ,תונויסינ רפסמ רחאל

 ןיא םע דדומתהלו םיבלש רובעל
 םיימש-ימרוג ראשו תויללח רופס

 [' ל

 ו ו
 ל

. 
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 | .תשומחתה דו : |
 . יךדימשהל םיצורש שי ,קיתו תוברק סייט ךניהש ןוויכמ א 00 ו ו וז ו
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 1 רבכ הניפסה :הניפס תפסות =

 :.תויללח +

 ,תובוהצ םיינהק לעב ןגמ :םיניגמ
 ,ךממ חורבל ךביואל םורגיש
 מ מ יב

 רובצל ךל רוזעת :היגרנאה תייבוק א

 .תופקתמל חוכ
 ךל רשפאת :הלופכ היגרנא תייבוק א

 םמהתש הלופכ היגרנאב שמתשהל

 .ךביוא תא
 םהב שמתשה :םיבבותסמ רוסמ יבהל *

 םירבד ראשו םימוסחמ רובשל ידכ

 .חצנל ךל םיעירפמש
 ו" וב ומ "ה ור ישי | ג מ ו וג

 שי =

 רתויב לודגה קשנה ילכ :ללח ץחומ *
 .תחא העיגפ ,תחא היירי !!יקחשמב
 .תחא הגירה

 םוקמב תחא חק ,היעב ןיא ???הסורה
 לו נו ירו צר

 ג רו ו ו ו
 "ו צי ה ו" ו יב וש ו יי

 .תולקב ךתניפס תא סורהל םילוכיש
 תווהמ ולא תויללח :תוקו*

 לא ,ביואה לש ירקיעה וחוכ תא
 .ךילא ברקתהל ןהל ןתית
 םיפוצמש םיטובור :דופיק טובור
 ו מ יה שמי יי = =
 "תענו ו

 ו - ב ו יש ב

 .תינלטק םתעיגפ
 רז יי "יב *ןו ו דג ישי
 ךתוא וציצפיש דע ךתוא ופיקיו
 רתויש המכ ץצופו רהזיה .תוומל
 .םהמ

 תולעב ולא תויללח :תוומ תכמ <

 דימשהל - .תחא תפתושמ הרטמ
 רהזיה - ןכל .ךתוא

 הטעמ תלעב תיללחה :ללח רדשמ א

 טלמיהו עגפ ,רהזיה .וחוכ הדשו ןגמ
 .םהב עגפת אל םא תוריהמב

 בורל םתעיגפ :םידבכ םיציצפמ א
 וי ב רב



 וו 00ם9ד-ה רינרוט

 ביבר ןרואו ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 טסווקה תולאש
 תוינש 18 םידדומתמה תושרל ,בל ומיש

 ומצע קחשמב שומיש אלל הלאש לכ לע תונעל
 לע םכמצעב תונעל וסנ ,רזע ירמוחב וא
 .תובושתב ץיצהל ילבמ תולאשה

 םיצפח הזיא - תודוקנ 150 רובע .1
 ?אבס לש תיבהמ םיחקול

 .בתכמה תאו המודא ןבא ,רוסמ ,חופת :ןרק
 .תודוקנה אולמ

 .בתכמו חופת ,טה וא[ ,רוסמ :וריע

 .תודוקנה אולמ
 .הלוגע המודא ןבאו חופת ,הליגמ :םעונ

 .דבלב תודוקנ 0
 ןבאו הליגמ,'בתכמ ,רוסמ ,חופת :חבושתה

 א אן המודא

[ 

 ןרק יש
 רחש :החפשמ םש

 ו7.4.7%-. :הדיל ךיראח
 םיילשוהי  :םירונמ םוהמ

 לאפר .:יבאה םש .

 הרובד :םאה םש

 ה"דיל :סיהיב

 "בי *-:החיב

 :בטחמב קחשלמ ץוח העטוט איהש םירבד

 א"רמב תפבדנתמ ,ןורשאית תדמול |

 | :םא תקחשמו
 לש התוחא איה[רק :םיפשונ םימרמ

 שוחה לש הפוזה איה שולה ,ןייעמ

 תא .גנמקיע תצק ונחנא םג:ןוכנ - רפעש

 ןיא - הלרגה וז הלרגה ךא ,ףאה |
 .תויְלפא ןיאו.תויצקסורפ

 וץצחהווסוה ך
 ךירצ םירפס וליא - תודוקנ 200 רובע .2

 המלו ,רתכה תא תחקל ידכ היירפסב ךושמל

 | ?םתוא אקווד
 םירצוי םהלש תוביתה ישארש םירפס :ןרק

 .דבלב תודוקנ 150 .טשז=א הלמה תא

 .םתוא אקווד המל עדוי אל ,וכ,א 5, ;ודיט

 .דבלב תודוקנ 0

 .תודוקנ 0 ,רכוז אל :םעונ

 םירפפה תא ךושמל שי והנושתה

 אטחוסא5 אשה אדאומחאדפ אהד שאה

 .ס₪א הלמה תא תייאל ידכ ,ש1.5-ו

 אבט לש ומש המ - תודוקנ 150 רובע 3

 | ?ןודנרב לש
 0 .תרכוז אל ,והשמ וא ...קאלה :ןרק

 < / יתודוקנ
 .תודוקנה אולמ .קאלק :ודיע

 :רכוז אל :םעונ

 א ה 1-1.\א :הבושתה

 ןוקרדה עבצ המ - תודוקנ 150 רובע .4
 ?הוגא] לש

 .דבלב תודוקנ 75 .לוגס :ןרק

 .דבלב תודוקנ 75 .לוגס :ודיע
 .דבלב תודוקנ 75 .לונס :םעונ
 אלו תינוקרד שי ןכהאא|-ל :הבושתה

 .לוגס אוה העבצ ,ןוקרר

 :םייוקישה תלאש - תודוקנ 500 רובע .5
 םיחרפמ ןיכהל ךירצ םייוקיש המכ .א

 ?גוס לכמ המכ טרפ - םינבאו
 םותכה יוקישה תא םיניכמ דציכ .ב

 | ?לוגס יוקישהו

 זלוגסה יוקישה תא תותשל ךירצ ןכיה ,נ

 ?םותבה יוקישה תא תותשל ךירצ ןכיה .ד

 .ןוכנ - םימודא 2 ,בוהצ 1 ,לוחכ 1 וא :ןרק
 לש ריסב עבצ ותואב חרפו ןבא םימש וב

 וד .ןוכנ אל - תורעמב וג .ןוכנ אל - תמסוקה

 ןוכנ טעמב - םיסוסה ינש דיל דוד ןגמה לע
 ארקנ אוה ,דוד ןגמ וניא שמוחמה בכוכהו

 תאלעהל ירצונ-יטנא למס אוהו ,םרגאטנפ

 .זטקה לדבהה יחי .םוניהיגהמ םידשו םינטש

 .דבלב תורוקנ 5

 2 .2 םיבברעמ םכותמ םייוקיש 4 וא :ודיע

 םותכ וב .ןוכנ - בוהצ דחאו לוחכ 1 ...םימודא

 לוחכמ םיניכמ לוגסו םודאו בותצמ םיניכמ

 התא ,דמגה לש תיבה ריל !ג .ןוכנ - םודאו
 הפיא ,ףוחה לע וד .ןוכנ - סנכנו ןטק היהנ

 475 .ןוכנ טעמכ - םיה דיל ,בהזמ םיסוסהש
 .דבלב .תודוקנ

 - בוהצ 1-1 לוחכ 1 ,םימודא 2 א :םעונ

 לוגס-לותכ+םודא ,סותכ=בוהצ+םודא וב ,ןוכנ

 ץעה ךותב אצמנש ןטקה תיבה דיל !ג .ןוכנ -
 חבזמ דילו םירתסה תלד ךרד סנכיהל וד .[וכנ =

 תודוקנ 475 .ןוכנ טעמכ - םיל בורק םיסוס לש
 | .רבלב

 לוחכ 1 ,םימודא 2 - העברא וא :הבושתה

 לוגס ,בוהצו םוראמ רצוג םותכ וב .בוהצ 1-ו

 תיבב ותוא תותשל שי ג .לוחכו םודאמ רצונ

 םידדומהמ
 ודיע " :םש

 גחבלוה :החפשמ םוע

 13.3.84 = :הדיר ךיראת

 ךוה :םירונמ םוקמ

 ןורשה

 רימא  :באה םש

 הרש :םאה םוע

 רחסשה .. :ט"היב

 71 :החיב

 :בשחמב קחולמ ץוח הועוט אוהש םירבר
 הו ,סינט קחשמ

 אוהיו דוא ה דוזשאואס-ו

 עגרב רינרוטל סנכנ וריע :םיפסונ םימרפמ

 אלש הרחתמ .לוספל ונצלאנ יכ ןורחאה

 .קחשמב ללכ'טלש

 םעונ :יםש

 לאוס :החפשמ םש

 |25.4.84 :הדיל ךיראה

 רפב" :םירונמ םוקמ

 אבס

 יהימק = :באה םש

 הילימק :םאה םש

 תביטח :ט"היב

 ר"וש.םייניבה

 607 :;תחיב

 :בוטחמב קחועלמ ץוח השעוע אוהש םירבד

 תא ביחרמו ,לסרודכו לגרודכ קחשמ

 ,ןקיא רב תטיסרבינואכ ותלכשה

 תא לביק םעונ .:םיפסונ םימרפ

 ינשיומכ 1 לש ןויליגב א ו אווה
 :םירחאה םידחתמה

| 
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 תותשל שי וד .וי1ק50011₪/ או יטננה ןואפה לש
 .םיסוסגנפה תחנימ דיל ותוא

 רדסל ךירצ ןומראב - תודוקנ 150 רובע .6

 דציכ .תוירכ שולש לע עיבגו טיברש ,רתכ
 | ?תאז םישוע

 .תודוקנה אולמ .טיברש ,רתכ ,עיבג :ןרק
 תודוקנ 50 .טיברש ,עיבג ,רתכ :ודיע

 :.דבלב
 .תודוקנה אולמ .טיברש ,רתכ ,עיבג :םעונ
 .טיברש ,רתכ ,עיבג :תבושתה

 השולש וליא - תודוקנ 150 רובע .7

 ?המדאבש רוחב םישל ךירצ םיצפח
 .ייהזכ והשמ וא ןטובו טולב ,זוגא :ןרק

 .תודוקנה אולמ .לבורסציא ...הא
 אולמ .זוגאו לבורטציא ,טולב :ודיע

 .תודוקנה
 .תודוקנ 50 .רכוז אל ...ו זוגא :םערנ

 לבווטציאו זוגא ,סולב :הבושתה

 והססמא ,וא הז .אד ,עואפססאמ

 ךירצ םסק הזיאב - תודוקנ 150 רובע .8
 ?ועבצ המו תעוצפה רישח רופיצ לע שמתשהל

 .תודוקנה אולמ .בוהצ .יופיר םסק :ןרק

 אולמ .התוא אפרמ הז .בוהצה םסקה :ודיע
 .תודוקנה

 .יופיר םסק ,בוהצה םסקב שמתשהל :םעונ

 .תודוקנה אול?מ
 .יופירה םסק .בוהצה םסקב :הבושתה

 ןגנל ךירצ םיוות וליא - תודוקנ 500 .9
 ?(םינומעפה טומ) 11.ז.א1-ה לע

 .תודוקנ 0 ...תרכוז אל :ןרק
 .ןותחתה לע .םינומעפ העברא :ודיע

 300 .הטמלמ ינשהו הטמלמ ישילשה ,ןוילעה
 .דבלב תודוקנ

 אל ...הא ...קורי ,בוהצ ,ובל ,לוגס :םעונ
 .דבלב תודוקנ 60 .רכוז
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 ,לוחכ :םהיעבצש ,הר ,ימ .הפ ,וד :הבושתה

 .ותמאתהבו קוריו ןבל ,בהז

 לכל :תודוקנ 50\ תיתומכה הלאשה .0
 הגמ :ותועט לכ רובע 50 סונימ ,הנוכנ הבושת

 התאש תורקי םינבא לש תומש רתויש המכ

 .ותוינש 10 ךתושרלו קחשמב ףסוא

 .תודוקנ 150 הרבצ :ןרק
 .תודוקנ 200 רבצ :וריע

 .תודוקנ 150 רבצ :םעונ

 :טסווקה תולאש בלש תא ונמייס

 ;תודוקנ 1,800 םע ודיע - ןושארה םוקמב

 םוקמבו תודוקנ 1,220 םע םעונ - ינשה םוקמב

 ו;200 םע ןרק - וירוחאמ דיימ ,ישילשה
 .תודוקנ

 תויללכ תולאש

 אלמה ומש המ - תודוקנ 100 רובע .1

 ?5₪ ו ₪57 יקחשמ רוביג לש
 ינקירמא אטבמב) סיסמא 1[. :ןרק

 .תודוקנה אולמ .וסוהר
 .תודוקנ 0 .עדוי אל ;ודיע
 .תודוקנה אולמ .אסונמא ואו. :םעונ
 .אססמא 11.0 :הבושתה

 עזג ארקנ דציכ - תודוקנ 150 רובע .2

 יקהחשמ תרדסב םיערה םירוציה

 ?וווא(  (יטאוא אתה

 :תודוקנ 0 .תעדוי אל :ןרק
 :תודוקנ 0 .עדוי אל :ודיע

 .תודוקנ 0 .רכוז אל :םעונ
 .ואוו א זצ) ייטארליקה עוג :הבושתה
 יתש לע תונעל אל ומצעל השרמ וריע

 אל ןרקו םעונש לבח .תונושארה תולאשה
 קפסו ואט 6011 /אסתא-ב רתוי וקחיש

 ףוקעל םתל עייסי .א005₪ ,ביבחה תרשה םא

 .ודיע תא

 תשחרתמ ןכיה - תודוקנ 500 רובע .3

 !דובבה לכ

 םש אלו םוקמה םש) ?00002%1 קחשמה תלילע

 .(תנבמה
 .תודוקנ 0 ז?ימוטא ןקתמ .תעדוי אל :ןרק
 .תודוקנ 0 .עדוי אל :ודיע

 .תודוקנ 0 .םיניהיגבש בשוח ינא :םעונ
 א! ₪5 - םידאמ תכלה בכוכ לע :חבושתה

 .תודוקנ 0
 בשחמל םיסוסאז תא םיסינכמ קר ?המ ונ

 !הלילעל בל םימש אל ?תוריל םיליחתמ רשיו

 .תודוקנ 500-ה לע לבח זםכתא ונכניח הכב

 תדוקנ תארקנ ךיא - תודוקנ 150 רובע .4

 ,םססאו יקחשמב םיקחשמ הנממ טבמה

 ,ץס תסמפ תאגאא ,סטסהאצ

 ?הזב אצויכו אמ אטשא>א] גת
 .תומרה לש טבמ תדוקנמ האור :ןרק

 .דבלב תודוקנ 50 .תימצצ תולכתסה
 תודוקנ 50 .ןקחשה לש טבמ תדוקנ :ודיע

 .דבלב
 תלת טבמ תדוקנ ,30 טבמ תדוקנ :םעונ

 .תודוקנ 0 .תידממ
 | ץנאפסא יאו דוש = :הבושתה

 .ותישיא הז תא חקל ןייטשרבליז)

 הקיפרגה יגוס תא גרד - תודוקנ 500 .5

 56 10/64 :חבושמל עורגתמ םיאבה

 .ונ\-1 וה,

 4 אסטה .1 אוסה .2 608 .1 :ןרק

 .דבלב תודוקנ 334 -5/ובא .6 לובה .5
 4 סה .3 60 ,1 אא .! :ודיע

 תודוקנ 417 -פעסה .6 סה ,5 אסא

 .דבלב
 .4 תשסה .3 אשה .2 60 .ו!| :םעונ

 תודוקנ 417 -פ/0 .6 לסה .5 אוסה

 .דבלב
 :4 אווססה .3 תוסגא .2 0004 .1 :הבושתה

 .וזיוו רלדל תולאשנ אוסה .6 5/0 .,5 לבג

 9 4 א
 א<ייייכקי\ 0 ב + +
 יי |
7 2 'ַ 
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 קחשמה תא לבקת איה םיטוחינ סרפכ .תודוקנ 1,684 םע ,ןרק ישילשה םוקמב
 .םטסיטיטלומ גאב תנתמ ₪ צא!4א קותמה

 דוקינה ךא א צאו4 א תא לבקמ אוה םג .םעונ - תודוקנ 1,737 םע ינשה םוקמב

 0-1[ (₪57-ה תלבטב רתוי הובג ותוא ביצי ילוא ולש הובגה

 !ץושאר םוקמ חקלו ישוקב רינרוטל סנכנ .ודיע ,תורוקנ 2,067 םע ןושארה םוקמבו

 .םטסיפיטלומ גאב תנתמ ,ףירטמה כ א ₪ םע םיטסווקהמ חוני ודיע

 מ
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 ןימזהל םכל תארוק 606 וא
 יפ לעש ,"קינטיט"ה לע הגלפהל תומוקמ
 שש ו ה מר ו
 וניכז הגלפהל טרפ .תירוקמה התראפת
 ןופיס לע להנתמה חתמ רופיס ןאכ לבקל

 ל-3 ב ו ו
 תרזחשמה ,ןורמתל הלקו תידממ תלת

 תה ב

 רשא תונכות 3 הרבחה הרציי 1993 זאמ
 םוחתב ןה .ןתוירוקמ תוכזב םיחבשל וכו
 ,ךכל רבעמ .הקפהה םוחתב ןהו הקיפרגה
 ורבטש (6:ץטטז [י!וא לש (2-ה יקחשמ בור

 ןונגסב וקפוה ,םיקתוע 100,000 ףס תא
 ו ו יעד מ 1 גי

 אלש ,"קינטיט" .5ז::ד ודק
 הוויה ,עובקה החלצהה טמרופ יפ לע קפוה
 םע תובר תוחלצה העדיש הרבחל ןוכיס
 רנא'זל תוכייש רשא תונושארה תונכותה
 הניא תומדה תוחתפתה וב ,והשמ תוועמה
 .קשנה תריחב ,לשמל ,ומכ הבושח

 יקינטיט" םשל ,תונויערל עגונה לכב
 התלע קינטיטהש זאמ .ולשמ הכישמ שי

 איה ,1912 לירפאב 14-ה לילב ,ןוטרש לע
 .םיבר תורוד לש םביל תמושת תא הכשמ
 קיסעה ,םינורחאה םירושעה תנומש ךשמב
 םיטרסב םא ,רוביצה תעדות תא הז ןוסא
 הנורחאלו םירפס ,םיירועיתו םייתלילע
 תשר לע םירתא 70-מ רתויב ףא
 וי םו*י א יב

 ןכוס רותב קחשמ התא הז הרקמב

 יקינטיט"ה ןופיס לע אצמנה ,יטירב יאשח

 ןוטפמה'תואסמ הלש ןילותבה תעיסנב
 עונמל איה ךתרטמ .קרוי וינל הילגנאבש
 רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ תא
 ו ו
 ,םיזמר ךל תקפסמ ,קחשמב תויזכרמה
 םע תו - תויצקארטניא לע העיפשמו

 ךכ ,הינואה לעש תופסונה תויומדה
 תא ורבעי םינקחש ינשש תורבתסההש
 היולתו ,רתויב הנטק תויושחרתה ןתוא
 .קחשמה ו םהלש תוישיאה תוריחבב

 רו טילקתבו קחשמב םדקתתש לכב
 דע תויושחרתהה תוצאחומ וינשה
 רבי ףמ'י רו ו: | זו וגה יי! וה ד

 המולעתה ןורתפל דבלב םייתעש ורתונ
 תוילאטפה תונקסמה ששמ תחא תקסהלו
 וי יו ביש יז

 שי
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 דבעמ :םה תכרעמה לש םומינימ תושירד .שוטניקמלו 26-ל םיאתמ קחשמה
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 יא ירבה א םיה ,יפו
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 רחבומה םיבועחמהו םירפסה תויונחבו רוטס גאב תויונח תושערב גיושהל
 -57947וו :'לט ,קרב-ינב 13 תרגכ 'חר ,ם"עב םטםיםיטלומ גאב :הצפהו קוויש



 ןיסב רוסיא
 תלשממ הלחה ,םירוקרזה רואמ קחרה

 ירתאל השילגה תא ימשר ןפואב רוסאל ןיס

 ןווגמ .םלועה יבחרב םימיופמ .טנרטניא

 מכ םיינקירמא תושדח ירתא ןיב ענ םירתאה

 ,6 אא-ה ,.גפתותקוטה 20%ו - ה

 םייברעמ תושדח ירתאו יאו! 5 םצחש|<ה

 תינימ היצטניירוא ילעב םירתא ןיבו ,םירחא

 םיילפיצינומ םיתוריש םיעיצמה הלאב וא

 תונידמו גנוק-גנוהו ןאווייטב םינוש

 .!תובורקה םינשב ןיסל חפתסהל .תורומאה

 תושרחל ששחמ ועבנ הלשממה ידעצ

 ידיקפ .הער העפשהו "תויביטקייבוא אל*

 םותחל טנרטניא ישמתשממ ושקיב לשממה

 רמוח תלבק תורסואה תונקת לש הרדס לע

 טנרטניאב ירחסמ שומיש לכ תיישעו ,רוסא

 טנרטניאה יבגל הרוזנצה .דחוימ רושיא אלל

 םילשממ ומכו ,ןיסב רתויב הפירח איה

 תרמוע איה םלועבו קוחרה חרזמב םירחא

 לומ לא הפישחה תנכס לש המלידה ינפב

 .רידאה ירחסמה לאיצנטופה

 לטניאב םירבדמ

 לטניא תרבח הלחה םיגורחאה םישדוחב

 תוחישה תביבסל סםיחותיפב עיקשהל

 59 ןויליגב רקסנש) ןומראה ומכ טנרטניאב

 םישמתשמ םינורחאה םירקסה יפ לע

 שיא 120,000-מ הלעמל ולא םיתורישב

 תורבח ירי לע םיכמתנ ל"נה תוחישה ירוזאו
 .דועו סקופ ,ןרול ףלאר ,טדרוקר לוטיפק ומכ

 יבחרב הלוע םושייב רכודמ קפס אלל
 :טנרטניאה

 !₪4-ה בושו
 לע ץרמב דובעל םיכישממ טפוסורקימב

 ושא ,םהלש ןפדפדה לש תיעיברה הסרגה
 וז הנכות .א451%|[..₪-ה םע עיגי

 יאמצע קשנמ רוציל שמתשמל תרשפאמ

 שומיש ךות ,ויתופדעהו ונוצר יפ לע ישיאו

 ןחלוש :תארקנ תאז הנוכתו [1ד\1[.-ה תפשב

 ,וליטפ הרובע

 דרפנ יתלב קלח אוה ל"נה ןפדפדה

 אוה ךכמ האצותכו ,הלעפהה תכרעממ

 טיישל תנמ לע ילכ ותואב שמתשהל רשפאמ

 שמתשמה לש חישקה ןנוכה תוציחמ ךותכ

 אתיבה תואסרג .טנרטניאבו תימוקמה תשרב

 ךא ילוי שדוח ףוס רע תאצל תורומא ויה

 .םיבכעתמ םירבד ,טפוסורקימב ליגרכ

 םישלוגו םירש
 ןמא,/'רמז טנרטניאה תודלותב הנושארל

 ריש איצומ ימואלניב הדימ הנקב חילצמ

 ,יאוב ריוייד ,רמזה .ידעלב ןפואב טנרטניאל

 "םירקש םירפסמ" ידיתעה וטיהל תא ץיפמ

 .ולש רתאב ו6ו!וחק [וש)

 רישה ץבוק תא דירוהל םילוכי םיצירטמ

 בישקהלו רתאהמ ףסכ ןיא םניח ,("כ תוכיאב

 תייגולונכטב שומישה ידי לע תמא ןמזב ול

 אא 5 תרזעב וא אז. ג זוטוס

 ,היישעתב הבושח ךרד ןבא קפס אלל יהוז

 הצפה יכ תוששוח םיטילקתה תורבח בור ןכש

 אלל טנרטניאה ךרד םימלש םיטיהל לש

 ינש דצמ .םהיתוריכמב תושק עגפת םולשת

 להק לא עיגהל ךרד ךכב םיאור תוריכמה ישנא

 ךרד םג ומכ ,םירחאה םימוידמב אצמנב וניאש

 תקידב ידי לע ,טיהלה תחלצה תא דומאל

 שולש אוצמל ןתינ רתאב ."תודרוה"ה רפסמ

 םינפלואב ןקלחב וטלקוהש תונוש תואסרג
 .קרוי וינב

 :םיפסונ םיטרפל

 .חוןכ אריות. הויטטסועופ סח

 ?היונארפ תמאב

 טפוסורקימ רתאל תסנכנ םימעפ המכ

 המכ זהביס אלל דובעל ליחתה חישקה ןנוכ:

 אל והשמש תשגרה [:-ה םע תדבטשב םימעפ

 םירסח אלש תמאב תויונארפו תוששח ?רדסב

 םישנא רתויו רתוי ךא ,טנרטניאה יבחרב

 םיברקתמש לככש השגרהה תא םילבקמ

 םירבד טפוספורקימ לש םינוש םימוסשייל

 םירפסמ .שחרתהל םיליחתמ םירזומ

 ףוסאלו םיבקעמ ךורעל הסנמ טפוסורקימש

 םינוש םישמתשמ לע עדימ רתויש המכ

 .ךשמהב םיטרפ ?םנמואה ,םלועה יבחרב

 /180|068-ב םיחתפמ
 תא הנורחאל הררתש 061106 תרבח

 ןופלט לש (4 הסרג) טיב 32-ה תסרג

 השרחה היגולונכטה .הלש טנרטניאה

 תונוכת תללוכו לוקה תוכיא תא תרפשמ

 החתיפ ,ןכ ומכ .דועו ,ילוק ראוד ומכ תושדח

 הסרגו תישיא הסרג :תונוש תואסרג הרבחה

 ימוחתב תוגוש תויצפוא תוקינעמה תירחסמ

 ,[1זא!ז. יבמסמ םע ףותיש ,םיצבקה תרבעה

 תמרבו חותיפ תמרב 01. םע ףותיש

 .דועו שמתשמ

 :תלבגומ הסרג דידוהל ןתינ

 .חווכ ראו .ץסה|!6 טסה

 הלוע 6
 לש תויפוסה תואסרגה תבצה םע

 ,הנשה טסוגוא שדוחב [9ו40306 3-ה

 יבחרב םינושה הארמה ירתא 50-מ הלעמלב

 תירבעה הטיסרבינואב דחא ללוכו םלועה

 לש יתבר תולפנתה הלהה ,(םילשוריב

 ןוילימ 2.5 ידכ דע העיגהש םישמתשמה

 םיחוויד .םינושארה םייעובשב "תודרוה"

 ןוילימ 10-מ רתוי לע םירומ םינורחא

 .היוטנ רוע דיהו ,הכ דע "תודרוה"

 ןורחאה עגרב
 ילעב יכ עידומ א .א[5 תרבח *

 רובע קר םלשל וכרטצי וזומ("ווע 0

 תשרה תסרגב קחשל ידכ ןוכדעה תסרג

 ,קחשמה לש תבחרומה

 סיטרכ לע הזירכמ הלורוטומ תרבח
 28.8 תוריהמב הלש םדומ 0א1614-ה

= 

 קושל רקיעב םידעוימה ,33.6-ו

 .םיאשינה םיבשחמה
 םיחונה א7א-ה יכרועמ דחא *

 תרבח לש ךרועה וניה אצמנבש
 אתיב תסרג דירוהל ןתינ - 5
 יונ "ראש ,יט!הזו8.ססתו :תבותכב

 הביבסה

 הקירפאל הקדצ <
 וזו: /וראוא .[ו5 .םזח

 םידופיס ,ארפה יפונמ תומיהדמ תונומת

 דועו םלועה יבחרב תויושחרתה לע םיעיתפמ

 רתאה תא םיביכרמ ולא לכ - םיקילרמ םירבר

 ארפה ייח תלצהל לעופה ןוגרא - וא לש

 .רקבל יארכ .הקירפאב |

 הביבסה לע הרימשל תונכוסה -
 םטקווטז-!םסםופז .8ןכה .ףסצ

 המקוה הביבסה לע הרימשל תונכוסה

 ןוילע ףוגב חקפל תנמ לע 1970-ב ב"הראב
 ,שער ידרטמ עונמל? ,ריוואהו םימה תוכיא לע

 .תנכוסמ הנירקו ריזוא םוהיז ,ךולכל |
 לכ תא ללוכ הזה 18?00א-ה רתא

 ב"הראב הביבסה תוכיא לש םינקתהו םילהנה

 .דועו תוליעפ לע ערימ ,םלועבו

 וטילחת זהחילצה וזה תונכוסה המכ דע

 .םתא

 םיקסע |
 תירחסמה ןיס <

 ווווק://םסוא טז .081]וחַח שת

 ןושארה יתלשממ אלה רתאב תופצל ידכ

 ךמות ןפדפדב שמתשהל וצלאית ןיסב

 ליכמ הנורחאל חתפנש רתאה - *תורגסמ"

 לבתו ,ןיפכיד לכל תילגנאבו תיניסב בר עדימ

 .תוישומישו תוחונ תורגטמב רדוסמ

 בשחמ" תא הנורחאל הגיצה זהאו תרבח *
 תא השעמל המידקה ךכבו הלש "תשרה
 7.5(0₪4 תוירקיעה תורחתמה יתש
 תולעל רומא רשא בשחמה .50/א-ו

 ,טשטז-[%. דבעמ ללוכ 7005-מ תוחפ

 .ילנויצפוא ךסמו תשרל םאתמ ,תדלקמ

 תואיצמה תניפ
 הקיסומ
 וו <
 הווה: סח

 היזיוולטה ץורע לש ימשרה רתאה

 םיסיהלה לכ תא ללוכ .אוד/ ימואלניבה

 ,הקיסומה ימוחת לכב תושדה ,םילודנה

 אלמ רתאה .דועו םינומזפה ידעצמ

 .םלועב הקיסומה יבבוחל תויצקרטאב

6 
 הוו:!/6ה58] .החוה 60

 הרזע םכל קפסי אוהש ןעוט הז רתא

 לע עדימ תאיצמל רושקה לכב הבורמ
 .הקיטומה םלועב שחרתמה

 םינמאל םירושיק ןאכ אוצמל ןתינ םנמוא
 ,תיסיסע תוליכר ,הקיסומ תושרח ,םינוש
 ןבוהטבמ) תוריציו םינמא לע שופיח ץונמ

 זהקיסומה הפיא לבא (הקילטמ רעו

 חסה ווסםא <
 ווד 934 128 196 201 זהה

 - החילצמה דבכה קורה תקהל לש רתאה
 תורוק ,היצמרופניאב אלמ .וחאסכא אוהופמא

 לע םינותנ ,הקהלה ירבח לש םהייח

 רשא .תורבחל רקיעב םויכ רעוימ אוה

 השיג םיבר םידבועל רשפאל תוכירצ

 ;ןחלוש ימושייב ךרוצ אלל תשרל
 ירלופופה ןוזחב בלתשהל תושקבמו

 .םייתשר ללכה םימושייה לש

 | םירצומ ,םיצירעמ ןודעומ ,תועפוה ,םיטילקת

 .דועו
 .תעדל הצור ץירעמש המ לכ ,רוציקב

 ןוזמ

 תוקרי ילכוא <
 ווק[ אואה .ר שפט 0 ישו

 המ לכ .םינועבטו םינוחמצל ןדע ןנ

 תוריפ יגוס ,ןוזמה תובא לע תעדל םתיצרש

 .םינוש םינוכתמו םלועה יבחרב םינוש

 תוברת

 עוופה ברעמה -
 וו וכ: . 51 זמ

 עדימ זכרמ רשא ירוקמ ינקירמא רתא והז

 גופסו עורפה ברעמב יווהה לע םיגוסה לכמ

 תומאופ ןאכ אוצמל ןתינ .תינקירמא תוברת
 ,םירקובה תונמא ,הפוקתה ןמ םיררושמ לש

 תויונחלו תיברעמ וידר תנחתל םירושיק

 .הפוקתה ןמ םירצומ תורכומה

 יטירבה טלבה <

 הוק: ואוא .םח- 1. ו

 טלבה לש ימשרה רתאהש םשור השוע

 ףוחד רועישל קוקז יסירבה ימואלה

 לש השגרהה ןאכ הרסח ןכש ,היפרגואירוכב

 עדימ םיללובה םיפדה ןיב תיתימאה השילגה

 טלב תושרדח ,םלועב תועפוה לע ,הקהלה לע

 .דועו תוימלוע

 תונמא -

 חוה |[ומ:חו 1350 35118

 םיניינועמה םישנאל רוויד תמישר

 וז המישר ,יקנאפרבייסה ןריעב תונמאב

 ,םירומ ,םיבתוכ ,םינמאל םורופ הווהמ

 םיניינועמה לכלו תונמא יבהוא ,םיטנדוטס

 .תינרדומה תונמאה תולובג תא חותמל
 יבותכל ךרוצ שי ףרטצהל ידכ

 בופ אז אז <םשט>



| 

 זמ ויגאפסאה טואו:(דזוש

 ללוגמ ,/\006:88 תיבמ ירט ירט קחשמ
 שלבה תולילעמ ףסונ רופיס
 הבוטל רוכזה ,ז₪א אזשאץווצ
 .טאפמא ה אזו 1.זא6 א100%-מ
 קשנמ לצ רומשל הרבחה הטילחה ,םעפה
 תיתשתה רופיש ךות ,בוטה קחשמה

 ו ו ית
 םע ביהרמ הקתפרה קחשמ ,האצותה
 - .םירחתמ תרסחו תירוקמ תיתשת

 .עוצקמה .יפרמ סקט ,יפרמ אוה םשה
 - אזש הדח אטמ5דו6 הסוס 1. -

 ו ב 7
1-0 
 ב 1 מ ו יו מ ומ
 .ןורחאה היה טראגוב ירפמהש

 התייה רשא ,יסאלקה שלבה תומד
 .לש 40-הו 30-ה תונשל ךכ לכ תינייפוא

0 
 | ז

 ויעבט ןפואב) תטלוב ,תמדוקה האמה

 ד

 תא התניש אל /\4060:88 ,ךכל רבעמ
 דיתעב בוש השמתשהו ,קחשמה םלוע

 ו ו יו יה

 יב

 .אוטססא

 הלפאו םיקית לע
 ,יפרמ סקט תא םימלגמ רומאכ ונא

 רתאל - הטושפ המישמ עצבל םירכשנו

 ךורעל הצורה םדא רובע םיוסמ רוספורפ

 ל
 הטושפ המישממש ןייצל רתוימ טטמכ

 היצריפסנוק לש המוציעל םיררגנ ונא ,וז

 ,םירזייח תמולעתמ תבכרומה תימואלניב

 םידובאה היאמה יטבשמ ,םימיבעמ

 תוקלודה תויאשח הלשממ תויונכוסמו

 םיבוטה םירבדה לכ ,רוציקב .וניתובקעב

 .דחא קחשמב םיזכורמ "הלפאב םיקית"מ

.2 ₪ 
 ו 4 : 1

 1 |" ןע גו'ג
 ץפוה ,וואטמאה .\ אז[ .ו.ואאס אוטוכא

 ןיידע היה 60-א08-ה קוששכ

 קחשמ קשנמ ונינפב ףשחו ,וילותיחב

 דממ תלת תוניצסו ואדיו יעטקמ בכרומה

 קחשמה היה אלמלא םג .וידחי ורבוחש
 לש ןויערה קר ,והיהש יפכ) ירטסיה טיהל
 ןונגסו תידממ תלת הביבסב טסווק

 ו ו

 .םייוקיח לש לג וידחא רורגל ךירצ היה
 קחשמ זאמ רצונ אל ,אלפה הברמל ךא

 קוש .תיתשת תניחבמ ול המדי ןליפאש

 לע קר םיתתשומה ולאל לצפתה טיטסווקה
 איה תרתופכה תלוגונ ואריו

 ונוויכש ולאלו וס תמוה. אאוטהז 2

 ל יש ב 7 ג רי ב ו
 וזו, 'דוצאסדדו.₪ :ןוגכ) םייגולונכטה

 ףוממ.ם סח אה דא תשע

 118: 100-ו
 ומכ םיקהשמ סנמוא

 5 וש - ו ה1סאפ ןא זוומ כהאא
 ,תידממ תלת הביבסב הקתפרה רוציל וסינ

 ו ה
 לש וזל תיסחי תיביסימירפ

 ולכי אלו ,טאממא א אוז וואס אוסה
 ץוענה תוכמ/ןשקאה טנמלאמ קתנתהל

 .םסטאו כ א תוביבסב
 ןונכתה ילוא ,העקשהה תולע ילוא

 קוהילו תיפרג הקפה זכרל תלוכיה ילואו
 המל יזכרמה םרוגה ויה תוהובג הכ תומרב

 ו

 .וזה תיתשתב שמתשמש זאמ ןושארה
 תלת איה הביבסה (2000%1-ב ומכ

 הבוט הלש תיפרגה תוכיאהש אלא ,תידממ

 עונל ונל תרשפאמ טוריפה תמרו רתוי
 וניפצ קר םהב םירדחו םינבמ ךותב

 לע םמורתהל תולוכיה .םירחא םיטסווקב

 ,לוחזלו ףפוכתהל ,ספטל ,תועבצאה תוצק

 שופיח ומכ תולועפ עצבל ונל תורשפאמ

 םיטיהר תקידב ,ףוקשמל לעמ התפמ

 םיחטשל תוננתסה ,םירחא םיצפחו

 .'וכו םימיוסמ
 םיעצבמ ונייה םיליגר םיטסווקב םא

 ו 7 יש
 ,והשמ ויתחתמ/וירוחאמ;וילעמ שי םא

 ל ב ו קי
 .ןושאר

 לע תרזוח העונתהו הרקמב ,וזמ הרתי

 קשנמב שמתשהל ןתינ המצע

 תא הפמ יבג לע ןייצמ רשא ,דא \ 1 -ה
 תומוקמה תאו ונרקיב םהב תומוקמה

 .רוזחל ןתינ םהילא

 בוט םישלב רופיס
 ינש לע תתשומ ,בוט םישלב רופיס

 לש הז ,ןושארה תא .םיירקיע םירבד

 עשפה תוריזב שופיחו םיטרפל בל תמושת
 ,תאז תמועל .ונראית רבכ ,םיזמר רחא

 ,םידושחה רוקחת לע ססובמ ינשה קלחה

 .האבה הרוצב עצבתמ אוהו
 יעטקו ואדיו תוניצס ןנשי ,תישאר

 = 1 יי ומי מו
 ב"הראב ונטוטיש ךלהמב ,תינשו הלילעה
 ;תויומד רפסמב םילקתנ ונא ,תינדיתעה

 ינפב ףושחלו רקחתל םיאשר ונא ןתוא

 ךילהת לכש ןייצל שי .ונתושרבש םיצפחה
 בובירב הוולמו ואדיווב השענ גולאידה

 ןיוצמ
 ןתינ דימת ,יהשלכ החיש ךלהמב

 םא ,המגודל .תמיוסמ הלועפ ךררב רוחבל

 תא המָיע תולבל ךתוא הנימזמ ןח תמלע

 הבוגתה יכרדמ תחאב רוחבל לכות ,הלילה
 יש יי ישי ויוה ה ו"

 תיתשרותה שפנה תלחמ לע הל רפס"

 .*ףלש
 אלמ קחשמ אוה אסא ,ןכ

 דחי .תועשעשמ תוניצסו תוחידב ,רומוה

 חתומ הלילע וק לע רמוש אוה ,תאז םע

 םג המ .בוט חתמ טרס לכל האיכ ילותפנו
 דימת ,היהיש לככ יניצר ,טסווק לכבש
 ו
 ג יורו מ היה

 .קחשמב םיעקתנשכ תונשנו תורזוח

 ןמזה תורהנמ
 םע דדומתמ טסווק לכ ,אל וא עשעשמ

 ונהנא .תרחא הדוצב ןמזה טנמלא

 םויב ,ךיראתב קחשמה תא םיליחתמ

 םידיקפתה יקחשמב .תמיוסמ העשבו

 בושח הקתפרהה טנמלאש ןכיה ,לשמל

 קר ,ונמלועב ומכ שממ ףלוח ןמזה ,תוחפ

 ונמלועב הקד לכ ,המגודלו רבגותמ בצקב
 ,םיטסווקב .וקחשמה םלועב העשל הווש
 ,וזכש תיתשתל תורשפא ןיא ,תאז תמועל

 לזוג תמיוסמ הדיח ןורתפ םיתעלו תויה

 תמייק םיטסווקה בורבש םג המ ,בר ןמז

 ו
 רדסב טסווקה תא רותפל תרשפאמה

 קלח תוחפלו שארמ רדגומ חרכהב וניאש

 .ליבקמב עצבתהל תולוכי תולועפהמ
 ויה ןמזה תויומדקתה לכ ,הליחתב

 הלועפ לש םיפונמ ידי לע תועצבתמ

 ןוגכ הלועפ תעציב םא ,רמולכ .הבוגתו

 תונח ,הבוגתכ ,קנבב תפסכ רוק חונעפ

 החתפנ עתפל ,ריעה לש ינשה דצב יהשלכ

 םיטסווקה םיחיטבמ ויה ךכ .להקל

 םיפיסומו ןוכנה רדסב םדקתת הלילעהש

 .ןמז לש (דורר םא םג) דממ והשזיא

 הרידחה 51:א8₪/% תרבח ,רחואמ רתוי

 לש םימדקומה םיקרפבו םימיה תיתשת תא

 יפונמ םתוא ,רמולכ .(קסו.ןמ (וואפז
 ₪ ו ו ל

 ףצר רחאל ךא (םויה
 ,תומיוסמ תולועפ

 א ליחתמו םוי םייתטמ

 לש תובישטשחה

 שרח ןאפש הדבועב תזכרתמ וז תיתשת

 ו = יי ו יד יש ו וי מ

 1 מ ו ייתנו

 לש הרדשה דומע ךותל ףסונ ,םהב
 יא די))
 שימי הרשעב שחרתמ ץגאםסהה

 לש םיבכדומ םינונגנמ םימייק םוי לכלשכ

 םוי םייסל ןתינ .הבוגתו הלועפ יפונמ
 תוחרלו וב תולועפה לכ תא תושעל ילבמ

 .םירתונה םימיל וא תרחמה םויל ןקלח תא
 ו ו ב ו ה ]יו ו 2

 קחשמה תא "עקות"ש בצמ רצוויי אלש

 םויב והשמ ונעציב אל יכ םיוסמ םויב

 ול םדקש

 ג
 קחשל רשפאמ גולאידה קשנמ ,ןכ ומכ

 םינוויכב תחתפתמ הלילטהו תודוצ המכב

 ישוק תומר יתש תומייק ,ףסונב .םינוש

 ןמזב םיזמר ךירדמ תללוכ ,הלקה ,קחשמב

 םיעטק ,תודיח תללוכ ,השקה ,תמא

 כ יי תור ב

 ,תויורשפאה ןווגמ לכ םע .תרחא ךרדב

 םימעפ רפסמ א-ב קחשל ןתינ
 1" יו" יי ו ה שיר ידיי יה ג

 .תיתלילע
 ןהט ץהאפסהאהה קחהשמה

 ו ה ו - מולו
 טסווק יישקמ לחה ,םיגוסה לכמ תודיחו

 היאמ יטבש תודיח ןורתפב הלכו םיליגר

 תכסמ תחת השענ תאז לכ .ןימוי תוסיתע

 .ןיטולחל יעוצקמ ןפואבו ישלבה רופיסה



 ינולא-ןוטח תימע :תאמ

 לש םוצע רחבמ הליכמ טנרטניאה
 םינשש | םיאשונב עדימו םיומאמ

 דעו תוקוניתל ןוזמ ינוכתממ  ,םינווגמו
 ,םוטא תוצצפ לש הבכרה תוארוה
 דעו ןומדקה םדאה לש הירוטסיההמ
 ולא לכ - א /\8/\ לש םיידיתע םיטקיורפ
 תוציחל רפסמב םרא ינב ינוילימל םישיגנ
 .רותפכ

 םיבר ותוא דחא רבד ונשי ,םלוא

 לכ ירוחאמ ,םירכוז םניא םישמתשמהמ
 רשא םדא ,והשימ דמוע עדימ ףדו רמאמ
 תא הגהו חתיפ ,בשח ,רקה ,בתכו בשי
 .ץיפמ אוהש תונויערה

 תישפוח הצופתל ודעונ םירבדהמ קלח
 וליפא ובשחת לא ךא ,הרומת לכ אלל
 תויוכז לע םג רתוומ בתוכהש עגרל
 רופיס ,הנכות ,רמאמ לכל ,ולש םירצויה
 תויוכזב קיזחמה אוהו רצוי שי ןויער וא
 תייבגל רשק לכ אלל ,ןויערה וא רצומה לע
 .םולשת

 דחא וניה םירצויה תויוכז אשונ
 ,הקיקחב רתויב םיכבוסמה םיאשונהמ
 לש תקיודמה הרדגהה .הפיכאבו טפשמב
 המצעשכל תבכרומ םירצוי תויוכז תרפה

 תורפהב רבודמשכ םג ,רתוי ףא הפיכאהו
 תקתעה וא שובל ירצומ ףויז ומכ תורורב
 .תונכות

 תויוכז אשונ תא חתנל יתרחב םעפה

 וא הרקמ לכבש תנמ לע תשרב םירצויה
 לע דומעגו תודבועה תא עדנ טושפ ,חוכיו

 א. אדיס 5
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 .תוצופנ תויועט ןוקית
 תויוכז לש בותיכ הז לע ןיא םא" .1

 ,"ללכ םירצוי תויוכז הל ןיא זא םירצוי

 בוה םויב .הנוכנ התייה וז הדבוע
 תוינידמה תא וצמיא םלועה תומוא
 |-ה רחאל רצונש רבד לכו ,תינקירמאה
 .םירצוי תויוכז לעב אוה 1989 לירפאב

 םירחא ידי לע רצונה רבד לכש איה החנהה
 עדוי התא םא אלא םירצוי תויוכז לעב אוה

 תונשי תוריצי ןנשיש ןבומכ .תרחא הזש
 ףידע ךא ,הז קוח ידי לע "תוסוכמ" ןניאש
 .תוטב התא ןכ םא אלא ןכתסהל אל

 יהוז ףסכ הז רובע הבוג אל ינא םא" .2
 ."הרפה אל

 ,םולשת הבוג התאו הדימב .ןוכנ אל
 טפשמה תיבב בצמה תא רימחהל לולע הז
 תקולח .יתוהמ לדבה לכ ןיא השעמל ךא
 קזנהו הרפה הווהמ ךדי לע םניחב עדימה
 .םירקמה ינשב םרגנ ירחטמה

 זא ןוידה תוצובקב ץפומ הז םא" 3
 ."'וטוטווש טווח הווט -ב רבודמ

 בשחנ וניא רבד םוש .ןוכנ אל בוש
 םילעבה םא אלא "טפו הטחוגוה"=ל
 .תושרופמ ךכ לע ריהצמ

 חולשמה יכ םינעוט ןיידעש הלאכ שי
 קיתעהל תוכזה תא קינעמ ןוידה תצובקל
 ,םש עיפומה רבד לכ ירה - בתכנה תא
 יתרשל יטמוטוא ןפואב קתעומ
 ילבמ ,םלועה יבחרב םינושה 1151%1-ה
 .תושרופמ תאז רמא םילעבהש

 םא וליפא ךא ,ןוידב אצמנ ןיידע רבדה
 רבדה ןיא תחצנמה היהת הנורחאה העדה

 אלא "[ווט]וט [2סחוגות"-ל בתכנה תא ךפוה

 "תונורדסמ"ב תותיצו הקתעה רשפאמ קר
 .ןוידה תוצובק

 םירצויה תויוכז לע ןגמ ךניא םא" .4
 ."םתוא דיספמ התא ךלש

 ריספהל רשפא יא השעמל .ןוכנ אל

 התא ןכ םא אלא ,םירצוי תויוכז םויכ
 ןהילע רתוומ וא רחא והשימל ןתוא ריבעמ

 זג6א13ז86-ה ,תאז תמועל .שרופמב

 םינגמ אל םא םישלחנ (םיירחסמ םינומיסו

 .םהילע

 םשה לע םירצוי תויוכז שי והשימל" .5

 *- תזה

 תויוכזל תוכוז ןניא תורתוכ ,אל
 ןיב לובלב רצונ ןאכש ןכתיי - םירצוי
 "ירחפמ ןומיס"ל םירצוי תויוכו
 םיירחסמ םינומיסב שומישה .(1'זה06[גז)
 גוס ,ןרצי תוהזל תנמ לע ללכ ךרדב השענ
 לילכהל תנמ לע וא ,םירצומ לש םיוסמ
 תרבח .תחא הירוגטק תחת םתוא
 ןומיסה תלעב איה לשמל יאקס|,ם*
 םשה) הזה םשה לע ותויוכזה וא) ירחסמה
 רושקה לכב (הל ךייש שממ השעמל
 הליגר הלמב רבודמשכ וליפא ,םיבשחמל
 .תילגנאה הפשב

 הקיזחמ "א קטז.₪ א ₪05" תרבח
 רושקה לכל ותוא תרשוקו הז םשב
 תלעב הניא תורבחהמ תחא ףא .הקיסומל
 םירשקהה תלעב אלא המצעשכל הלמה
 לע תולעב) םינושה םימוחתב תרצוי איהש
 הטילש תרשפאמ הניא ןיידע םיוסמ םש
 .(תטלחומ

 \ (ג
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 ירחסמה ןומיסב שמתשהל ןתינ אל
 עוגפל לולעה ןפואב והשימ לש םייקה
 תא לבלבל הלולעה הרוצב ,ולש ןיטינומב
 בוטה ומש תא תלצנמה הרוצב וא ,ןכרצה

 ונא .חוור תושעל תנמ לע רצומה לש
 וא םיירחסמ םינומיס םיתעלש םיעדוי

 םילולע ךכו ,תורוגש םילמל םיכפוה תומש
 :ומכ םהלש ירוקמה יוהיזה תא דבאל
 .ןופאלפ הנורחאל וא רדי'גירפ

 איה םירצוי תויוכז תרפח לבא ,עגר" .6
 ."עשפ תניא

 הריבעב רבודמ תאז לכב ךא - תמא
 רשאכ .רתויב ךבוסמל ךפוה בצמה ןאכו
 תונירמ בורב ,קשפב רבודמ

 תא םימשיימ םלועה
 דע יאכז" לש תונורקעה
 םייק" וא *המשאה החכוהש
 רבודמ רשאכ ךא ,"ריבס קפס
 תונורקע ,הז גוסמ הריבעב
 לכהו ,םיליבומה םניא ולא
 לכש תוחכוהה ידיב רתונ
 .גיצהל לוכי םידדצהמ דחא

 דחא ףאב עגופ אל הז" .7
 ."םניח םוסרפ וחז השעמל -

 תויוכז ילעב ידיב איה הטלחהה
 םה םא וטילחיש םידיחיה םהו םירצויה
 יאדו םה ,ךכב וצרי םא .םגיח םוסרפ םיצור
 היינפב לוספ לכ ןיא - עיצמה לא ורזחי
 קלחב שמתשהל השקבב הרבחל
 םיירחסמה םינמיסב וא םהיתוריצימ
 בתכב רדסוי לכהש גואדל שי ךא ,םהלש
 .ןכל םדוק

 ,םהלש םילוקישה תכרעמל סנכית לא
 לש הקיטילופה תא תעדל לוכי ךניא םא
 ,רבעב .ןתוא לאש טושפ ,תונוש תורבח
 םיקלח ומסרפ תורבחש םירקמ ורק
 ועציב םישנאו ,5:אמז-ב םירמאממ
 רושיא אלל רוויד תומישרל הקתעה
 ,רבד לש ומוכיסב .טפשמ תיבב ועבתנו
 הדיחפמו םלוכב תעגופ תשרב תויטאריפ
 םניח םסרפל תוצורה תובר תורבח
 .םינושה םימורופב

 - קתעה ₪-א181!-ב יל וחלש םה" .8
 ."רחא והשימל הז תא חולשל לוכי ינא זא

 ךל הנקמ הניא קתעה לע תולעב

 רבחמ התאש ראודה לכ לע .םירצוי תויוכז
 לשמ םירצוי תויוכז ךל שי =-א!41-ב
 ,ינורטקלאה ראורה לכ ,ןפוא לכב .ךמצע

 .ידוסו יטרפ אוה ,תרחא ןיוצמ םא אלא
 וא לבקמ התאש ראוד לע חוודל לוכי התא
 תנמ לע םינטק םיקלח טטצל וליפא
 .ותומלשב וחלושל אל ךא ,םיגדהל

 לע עבות רשא םרא ,רבד לש ותימאל
 לולע ;הליגו ראוד תערוה לש הרבעה
 קזנ רתוי ומצעל םורגלו יטתפ תואריהל
 םא ךא .הרקמ לכב ול םרגיהל לוכישמ
 ךילע ,רבעמו לעמ קוחב קובדל הצור התא
 ללותשת לא ,ינש רצמ .ןכל םדוק לואשל
 רשאכ ךלש ראודה תא ריבעה והשימ םא
 ומכ .יטרפ וא ידוס בתכמ היה אל אוה
 ;תומכסומ ןנשיו תודוקפ ןנשי ,רמאנש

 דואמ בחר ןהיניב ןורמתה בחרמ

 ולעוה רשא תויגוסהמ קלח
 לפרעב תואצמנ ןיידע ןאכ
 תויוכז אשונ ןכש יטפשמ
 ךשמב רבכ ךובס ראשנ םירצויה
 םידע ונא רשאכ .תוכורא םינש
 הב תימואלניב תוחיתמל
 ומכ תומצעמ יתש תוברועמ

 תרפה לש תונוש תויגוס בקע ,ןיסו ב"הרא
 רבודמש ןיבהל םילוכי ונא ,םירצוי תויוכז
 יפסכ ךרעו הבר תובישח לעב אשונב ןאכ
 רחא קלח םנמוא ,וניפיצש יפכמ הובג
 תעד רב םדא ףא ןכש ,ילוש אוה תויגוסהמ
 תויוכז תרפה לע רחא םדא עבתי אל
 תעדוה ךותמ רצק טוטיצ בקע םירצוי
 רבודמ השעמלש תערל ונילע ךא ,ראוד
 .הרפה התואו קוח ותואב

 חוטב אל םעפ ףא ו דזו-ןו=

 ושש





 ןנוכהש רפסמ תוירקהמ ןמדלוג רואמ

 ידמל אלמ (730%1₪ חפנב) ולש חישקה

 (213א18 חפנב) ףסונ ןנופ ףיסוהל ונוצרבו
 זראממ בכרומ בשחמה .היעבה לע לקהל ידמ

 ןנוכ ,3.57 םינוטילקת ןנוכ ליכמ ,רוואט ינימ

 .ףסונ חישק ןנוכל םוקמ וב שיו < 0-0

 רבחתהל לוכיש יונפ לבכ ןיאש איה היעבה
 .שדחה חישקה ןנוכל

 תא ךופהל יאָדְכ םא ,רואמ לאוש ,ףסונב

 ןתינ ותוא ,ינוציח ןנובל שדחה חישקה ןנוכה
 תונכות "דירוחל" ידכ םירבחה לא תחקל
 ?םיבר םינוטילקתו ץוויכ אלל חריחמ ךרדב

 %- )כ

 שי בשחמ הזיא תטריפ אל .רואמ ייה

 םג ;תיסחי שרח בשחמב רבודמ םא ךא ךל

 ירקב ינש וכותב שי ,והשלכ 486 אוה םא

 םאה חול ךותב םינבומ םה בורלו םיננוכ
 םינוטילקת יננוכל שמשמ דחאה :וישארה
 םיחישק םיננוכ ןוגכ ןפמ יננוכל ינשהו
 רבחל :ןתינ רקב לכל .6-א0סאו יננוכו

 .םיננוכ ינש רע

 םימייק םישידחה םיבשחמה תיברמב
 ינש \םינוטילקתה יננוכ רקבל ףסונב)
 רבחל ןתינש ךכ ןשמו ישאר - [0₪ ירקב
 םיננוכ 4 ,םינוטילקת ינגוכ 2 תיזיפ

 ."ןנוכו םיחישק .םיננופ 3 וא םיחישק

 וכו 60-אוכאו

 שדח 486 בשחמ ךל שיו הדימב ,ךכיפל
 היעב לכ ןיא ,םויטנפ בשחמ וא .תיסחי
 רשא ,שרדחה תישקה ןנוכה תא וילא רבחל

 .תכרעמב ישילש [מ₪ ןנוככ שמשי

 רוביחל יונפ ףסונ לבכ םוש האור ךניא
 - סמ יננוכ ינש םירמוחמ רבכש :ןוויכ
 ןנוכו 730888 חפנב החישקה ןנוכה

 ךל שי ןיידע ,תאז םע דחי .60-אוא1-ה
 ינש רבחל ןתינ וילאש ףסונ 10 רקב
 םוקמו שדחה ןנוכה - םיפסונ 101: יננוכ

 .ריתעב ףסונ ןנוכל

 ףידעמ ינא תיסחי לק רבדהש תורמל
 תונפל ץלמומ ,ךמצעב וב קסעתת אלש
 לבכ רבחת רשא םיבשחמ תדבעמ .לכל
 ןסמ-ה רקבל שדחה ןנוכה ןיב'חוטש
 ,בשחמה תא םיליעפמ ןכמ רחאל .יונפה
 םירחובו ;2)5₪16-ה .תנכות לא םיסנכנ
 תישקה ןנוכה לש יטמוסוא יוהיזב
 חישקה ןנוכה םא .ואמ אס טטדמסמ
 -: םירפמ'ג וילע שי. בורלו ןופנ ןווכמ
 ווכמ רקב הזיאל םיעבוקה םינטק םירוביח
 ותוא ההזת ₪10%-ה תנכות ,ןווכמ אוה

 .ןוכנה ולדוגב

 חונ ,ימעטל .היינשה ךתלאשל תעכו
 יאגתב ריינ ינוציח ןנוכב שמתשהל דואמ
 ,ישיא ןפואב .בשחמל חונ רוביח םיאצומש

 קפס ללובה) ינוציח זראמב שמתשמ ינא
 ןנוכה תא םיניקתמ וכותבש (ררוואמו חוכ
 אוהו ,([פק לבכו םיגרב ינש) חישקה
 לש תספדמה רוביחל לבכ תרזעב רבחתמ
 ןיעטהל אוה תושעל רתונש לכ .בשחמה
 זראמה םע קפוסמה ןקתה להנמ - רביירד
 לש 0710.8צ+5-ה ץבוקב לתשומו
 .בשחמ ותוא

 ינוציחה ןנוכה ךפוה ,לוחתאה רחאל
 לכות .רבד לכל םשונו ית תישק ןנוכל
 תוריהמ .'וכו ונממ אורקל ,וכותל קיתעהל
 ינוציחה ןנוכה לש הביתכהו האירקה
 שמשמ תספדמה רוביחש םושמ ,הריבס
 8 לש בצקב ינוויכ-וד תדושקת קשנמ
 שומיש רשאמ רתוי הברה ריהמ הזו ,טיב
 בשחמה לש ליגרה תרושקתה רוביחב
(15-232). 

 ןנוכו 0 וניה ךלש תישקה ןגוכה םא
 ןנובה ,(2 תואה תחת עיפומ 60-40א[-ה

 חוג ןורתפ והז .'וכו ₪ תואל ךופהי ינוציחה
 יב םא) ןתינו ,םילקש תואמ המכ וריחמש
 ,םיבשחמ תויונחב וגישהל ולק אל

 ול שיש רפסמ ןויצל ןושארמ ןר רמות
 8א[ם םע 486 ₪0%-2 66112 בשחמ
 0% הלעפה תכרעמ ,ןורפכיו
 תא שוכרל ןיינועמ א\ה .\\1חטוא< 3.11-ו

 ול שיו \שוחס< 95 לש ןוכדעה תמה
 ויה םירחא םגש חוטב אוהש תולאש רפסמ
 | .םילאוש

 לכ רחאל הנעא ,ןיבהל חונ היהיש ידכ
 :יהלאש

 ןוכדעה תסרג תא ןיקתא רשאכ םאה +
 תא קוחמל לכוא ,(/[ם00% 95-ל
 ,אל םא ?0005 תאו \\וחסוו< 1
 תסרגו רותו]סו< 3.11 לש ןלדוג םאה
 הווש וידחי ₪08. 95 לש ןוכדעה
 לש תאלמה הספרגהילרוגל
 לח ]קרא 5
 ,\ותטסיאפ 8.11 תא קוחמל םעט ןיא

 ,ואיה .ןב !המשכו ןוכדעה תסרגש ךוויכ
 ב א/והווטוש<-ה  תיירפס תא תנכרעמ

 | או 8.1! לש םיצבקה םיאצמנ
 .1 ןתו4כואפ 95 לש ולא םע םתוא הפילחמו
 :.תסרג --תונכותה יתש לש יללכה לדוגה
 ףא ,דואמ המוד האלמה הסרגהו ןוכדעה
 אלש תוגכותה.:ןיב םינטק םילרבה םנשי
 תא קוחמל ןתיג- יסֶטרָפַל םוקמה הז
 .ולא טעמל ₪05 תיירפסבשיםיצבקה
 לצבוקב ,ללכב םא ,םיעיפומה
 סא .ףצ5-ו הד ספא וס םאז

 םימייקה םימושייה לכל הרוק המ =
 םירבוע םה םאה ?וחטיה8 3.11-8.

 .שיש וא .\1מ00ו8 95-ל םתומלשב
 | ?שדחמ םניקתהל ךרוצ
 וליאכ ליגרב ולעפי םימושייה לכ

 י\/ןתהסאפ 95 ךותל םתוא תנקתה
 םימושיי םע תמייק היעבה .הליחתכלמ
 םע לועפל םילגוסמ וא םימאתומ םניאש
 %,תירבעה הסרנב דחוימבו א וזוסואפ 5

 הסרגה :הדבוע וז ךא יל הצ ,ןכ
 תלעופ ןיידע \\[חטסוא< 95 לש תילגנאה
 איה היעבה ..תירבעה הסרגהמ רתוי בוט
 לכות אל ,תילגנא הסרג ןיקתת םאש
 הביתכ םישרודה םימושייבשמתשהל

 .םילילמתה רבעמ ןוגכ לאמשל ןימימ

 ומכ ,ווותשסו< 95-52 ןתינ םאה +
  שקמ לע לוחתאה ןמזב ץוחלל ,028-ב
 ?ןועטל הלעפה יצבוק ולא ררבלו %
 ןמזב [י8 שקמב שמתשחל ןתינ ,ןכ

 ולא רוחבלו ,תנעטנ %ןו0סשפ 95-ש
 ץבוק ךרד ונעטיי םינקתה ילהנמ
 ,₪8 לע הציחלה רחאל .ססא זס צ5
 - 5 רפסמב רחב :תויורשפא המכ תועיפומ

 הזיא רוחבל לכותש ידכ ,5וטק -צ - 560
 .אל הזיאו ןעטיי ןקתה להנמ

 תלעופ הניא וז תורשפא םיתעל ,בגא
 בשחמה תלעפה רחאל ,הז בצמב .יוארכ
 שיש ךל עידות \והשסואפ 95 ,שדחמ

 ןת 8816 1000 "חוטב בצמ" ליעפהל

 לא .רדתסי לכהו הלש תא תושעל הנכותל
 השוע וניא בשחמהש ךל המדנ םא להבית
 תשעת הנכותהו תוקד רפסמ ]תמה - רבד
 . .הלש תא

 ןוכדעה תגקתה והאל םאה .
 לע טולשל ךרד שי ו ווסוו< 95-ל

 ומכ) לצונמה יסיסבה ןורביזה תומכ
 ה יס אא ₪06.87 יצבוק תכירע
 .(( 0014 85 -ו
 .יסיסבה ןורכיזב טולשלל ךרוצ לכ ןיא

 תנקתומה הרמוחה תא ההזת 'א'וווו1סוצב 5

 תא ףיסוהל וא ריסהל גאדתו בשממב
 ךרד ןורכיזה לוצינ לע תוצפל ידכ שרדגה
 05 .תחת ורדגוהש יפכ ,וללה םיצבקה

 םידחוימ םינקתה רובע ,\\'וחטסואפ 3.11-ו

 .הדי לע םירכומ םניאש םינשי וא

 10% .84.1 םיצבקל הרוק חמ =
 6 0א16.818-ו
 ""יפכ םירחאשנ ולא םיצבק .הפי הלאש

 הרדמוח וא הנכותל המאתה ימצסמ ויהש

 רבד םוש ךל ןיאש ענכושמ התא םא .הנשי
 ןוגכ| ולא םיצבק ךרד ןעטנה רחוימ
 קוחמל לכות וןשי לוק םיטרכ לש רביירד
 .וראשייש ?םתס ךבתסהל עודמ ךא ,םתוא

 לוהינ תונכות ץירחל רשפא ןיידע םאה =
 וא :הא ומב ןורכיז

 ?תרחא הטיש שי \וומשוו5 95-לש
 ןורכיז לוהינ תטיש \וח4טא< 95-7

 תכרעמ שממ רבכ יהוזש חכשת לא .הלשמ
 ןורכיז 'לוהיג םע .,טיב 32 לש .הלעפה
 ןורכיזה .תולבגממ עפשומ וניאש יאמצע
 ןורביז לכ תא לצנמו ,0005 לש יסיסבה
 וז הטיש - דחא חטשכ בשחמב 311-ה

 .[1גו אוטוטו תארקנ

 ילהנמב .ךרוצ :ןיא ,ןבל
 ודעונש 0( א1א1 ןוגכ ןורכיז

 תחת יסיסב ןורכיז תונפל
 005 הלעפהה תכרעמ תולבגמ
 .צצ והוא 3.11-ו

 ףלח יסיסבה ןורכיזה גשומ
 .םלועה ןמ

 רפשת ןוכדעה תליבח םאה <
 ערגת וא בשחמה יעוציב תא
 ?ונממ

 ,הנותחתה הרושבמ
 םנמוא .ורפתשי םיעוציבה

 טפוסורקימ לש החסבהה |
 לש העפותה תא םילעהל |

 תדמוע אל בשחמה תסירק
 חיגהל שי ךא ,תואיצמה ןחכמב
 תכרעמ לש האבה הסרגהש
 .רתוי הביצי היהת הלעפהה

 גרדל ינממ שקבמ תייה םא
 יעוציב לבקל ידפ שרדנה תא
 תרזעב רתוי םיבוט בשחמ
 ביצמ יתייה ,ווהנטופ 5

 ןיינע תא ןושארה םוקמב
 ךל .עיצמו וא אן) ןורכיזה
 תבחרה תא בויחב לוקשל
 .תוחפל 16%1-ל ןורכיזה
 תניחבמ) םוצע הלועפב לדבהה
 יביכר .יריחמו. ,(\ו ותטטושפ 95

 הפוקתב ודרי 51א) .ןורכיזה
 םריחממ עבר ידפל הנורחאה
 .םדוקה

 ;ןורכיזה תבחרה ופורפא
 ןשיה גוטה :51א/.לש םיגוס ינש םימייק
 .םינופ 72 לעב רתוי שדחהו םיניפ 30 לעב

 30-גוסמ תונורביזל קוקז ךלש בשחמה םא
 אלו יידמ םירקי םה.!תאז עצבת לא םיניפ
 בשחמ שוכרל דיתעב טילתת םא ומיאתי
 .םויטנפ

 61 ל



 ול העיגמה המבה תא + ל ₪
 היזיוולט קחשמב ,עו ו |

 בש עחמ קחשמנ

 תא 0 ול ו ידיחיה
 4 ד 'ש

 תררס יארוק לש וומצהמ ו
 ותויה לשב םגו רוחש רומוהל סקימוקה
 .וירחתממ רתוי יתוכיא

 םיטרפ טעמ
 <  :לש ןויערה ןניק םינש ךשמב

 = << טרסל םקימוקה תרדס תכיפה
 :₪ יטרס תרדס תחלצה רחאלו ,עונלוק
 םקר םינש עבשכ ינפל פוקובור
 .םידיגו רוע ןויערה

 ועיקשה ,םדיצמ םיקיפמה
 דל ןוכנה ןקחשה רותיאב בר
 רטסבליס תא ואצמשמ .תישארה
 טירסתה םלשוה ,םיאתמכ ןולטס
 .םינרקאל אצי טרסהו

 ג
 ...לעופל איצומ ,טפוש ,רטוש

 תסחוימה תוירחאה ריצקת והז

 יי מ ,ןילופורטמב
 הרזעל הווקת לכ הרביא רשא הרבח לש

 ,קוחה תועורזמ
 ג יי יי יי וו יי יוגי

 תוביס רחא םישופיחב ריעה תובוחרב

 המיא םיליטמ םייתרדס םיחצור .תוטסקל

 םייורש ריעה יבשותו ,םיחרזאה לע
 הכוראה הלטבאה לשב תדמתמ תושידאב
 0 בצמהו

 .אוה קחשמהש תולגל ונעתפוה מ
 איה הייארה תיווז .המרופטלפ קחשמ
 רפסמל קלוחמ ללכ ךרדב ךסמה ,תידרצ
 תומוקמב םירזופמ םיביואה ,תומוק
 ןוירב ןיתממ בלש לכ ףוסבו םינוש
 ךממ עונמל ידכ לכה השעיש לכסתמ
 יד יי "מ

 ו
 ויה ,7]32-8] לש איה היגולונכטהש
 ויה עקרה ירוזאו רתוי תוקלח תועונתה

4. 

 ני

 םא ,6-ה תסרגב רשאמ רתוי םירישע
 | ד

 מ | ארה יצחה
 תא תוקנל הסנמ !ווכסממ כחמוכוכ רבו
 ב עשרוהש רחאל ומש

 ריעה יבשותו רסוה הז לושכמש רחאל
 ,"םלועבש רבג הלחא" םצעב התאש ורכזנ

 ו ן 6<-----7 הדיר הדחה החחזו ₪ 5 2

 .הנידמה תורישב ךדיקפתל ו
 | תויה ו קוידב האב 0 ךתרזח

 םירוביגב שמתשמ יגשה יצחה
 ב

 ןווגמב שמתשהל ןבומכו ץופקל ,ספטל
= 
 העשת רוע ןאכ םימייק ,םירודכב לבגומ
 . ףחאל ,שומישל םינתינה קשנ ילכ
 | -  יםינש ה תשומחתה תא םיפסואש
 ל |

 ו
 מ ב בשחמ יפוסמ .תינשמו תישאר

 יבגל שב ריעה ובו- "ב

 ו תומדקתהה "-
 תשומחתו תואירב תמר .תורטמ
 ךא דרטמ םיתעל תוווהמ ההובג
 קחשמה תכיפה ידכ דע אל
 ,ירשפא יתלבל

 אולמ תא ,לכה תורמל
 | ו ו יב תר ג
 ו יי
 םירטסגנגה לוסיחל רתויב

 השענש המ) הניפ לכב םיברואה \
 ו כ מ ל ו

 .(םייניעה ןיבש רוזאל רשפתמ
 םיכורא יד םיבלשה

 וי ]1 ו ישי יו
 םייביספ טעמ םיביואה .שופיח

 ליחתמ התאש דע ךממ םימלעתמו
 = יםהילא ברקתהל

 אל שדח שממ רבד םוש לכה ךסב
 ךפוה אל ןיידע הז ךא ,הזה קחשמב הארנ
 קחשמל םא יכ ,ער קחשמל ותוא
 לומ דובכב דדומתמש המרופטלפ
 - .וירחתמ

 = ,לוחזל ,ץורל .,תבלל לוכי ויט

 תוינוכמה ץורימ ,א10: ה 5 2
 ג ו נר וא ג
 ו ו ו -
 .תינכדע היגולונכטב שמתשמ
 לש םיטייבהגמ המכש רבתסמ ...ממח
 ןוילימ 16-ב תידממ תלת היצמינא
 א ג ב - ג ו-1

 רפסמשכ ,0כ-א01-ה ןדיע תליחתב
 ו בב רה מ שי ה ו 1
 1 ו ב ו ב לם יו יג

 ץורימ קפס - אום א ₪ תא קושל
 וא ךכ רשא ,הלועפ קחשמ קפס ,תוינוכמ
 .דחוימב חלצומ היה אל ךכ

 יי ב ו יי וו

 םלעתהל ופידעה םינוקה .החלצהל
 ללגב רקיעב ,קחשמה לש ויתושלוחמ

 יי ימה ]יה ו ל ב
 יי ה:
 .תויונחב היהש לרה םירתוכה

 הקיתו הרבה םויה אא ג ק₪
 קוושלש דואה רהמ הניבה ,ןויסינ תלעבו

 דועב ,ומרוק ומכ הארייש ךשמה קחשמ
 םילועמ םיצורימ יקחשמ םיברוא ביבסמ
 וו יו ) ור נה =
 .תועט היהת ,וסא אא קא[א 2-ו

 ותוא וליפאו הנתשה אל קחשמה ןיערג
 הי מ ו ייפ םיייר : 

 ,רכה ילבל הנתשה קחשמה הארמ לבא
 יכ םינעוטש ולא לכל םרוג ,ימעטלו

 - בשחמ קחשמב רקיעה אל איה הקיפרנ
 וירש 1 י- יומ

 התא ,ומדוקב ומכ ,הוטונ א ויט 2-ב

 יו יי ימ
 ץורימ וניא ץורימה .היזיוולט ןועושעשמ
 התא .םיינלטק םילולסמב שחרתמו ליגר
 אלא םיאטרופס דגנ הרחתמ שממ אל םנ
 ןתובידאב ומיכסהש עשפ תויפונכ דגנ
 איה תויפונכה תרטמ .תינכותב ףתתשהל
 ו ל רי ג מ
 | ווי וי" ורמי ול רה | ב "וג

 .םתער לע םילעמ םהש תרחא ךרד לכב
 םצמוצמ לנסרא שי ךל םג ,הגאד לא

 םיליט ,ראשה ןיב ללוכה ,ךתנגהל
 ינעטמ ,תוירוהא תוצצפ ,םיתייבתמ
 הדימב .דועו שיבכה לע ןמש תקרזהל
 שמתשהל לכות דימת ,תשומחתה הלזאו
 םירחאב שגנתהלו ךלש תינוכמה ףונב

 .ןוויב לכמ
 3 * מ יקחשממ ' ?רבה רוע

 תוצקב .לולסמה ןמ תאצל לוכי ךניאש
 רו = ו יי יי יב
 יא הנממ הליסמל שיבכה תא םיכפוהה
 .תאצל רשפא

 תינכט םיילוש תונכתל הביסה
 רתוי וא יפרגה הנבמב הצוענו ,הרוקמב

 .קחשמה לש היצמינאה תטישב ןוכנ
 ו ג רה יי ה ייפ ב

 ןכלו קא :- תיא כטא ימו שארמ הפוממ

 ואר ךא .לולסמהמ תינוכמ איצוהל ךרד ןיא

 ,םיילושה ףושפש ךות העיסנ ,םתרהזוה
 העיפנה תוריהמ תא הטאמ
 .בשחנ ש"מק לכ או א 08 2-בו

 יו
 ידו ור ב ונוי ויו ו ישו=

 ן יו ו ו יפי י-ם יב
 האיצי לש הברקהה תא ךפוה אוהש ,ויפויב

 ו ו ו
 תקיפרג הקפוה אותסהאהסשמ 2-בש
 יא התארנש רתויב הבוטה לולסמהו עקרה
 דממ תלתהו ץורימה יקחשמב םעפ
 .וטהינימל םי-ס ₪

 אושה א 6 ₪ 2-ש ריהבהל בושח
 ד ו ב ו ה א =

 1% = | שי וי ₪ < ירו גון וש שידו ושי <>

 ל = יש מ יא ב ו
 :הטושפו תרדגומ קחשמה תרסמ

 !רהמו קזח - ףוגב ןילנרראה תא תולעהל
 ררחתסמה עגשמה ףונב טיבמ התאשכ
 תפיקע ידכ ךות ,המוצע תוריהמב ךביבסמ
 םוח החנומ ליט רוגיש ךות וא תחא תינוכמ

 שער םע רחאתמ ךלש םעופה בלה -
 לו ד יד יש דר "1 ו מ מ " אר |[ גי
 ו יו שו ו יש גביע מו גב
 יי "בש כ יי ירי תי ומ
== 

 מ ומ ור 2 ול

 דועב שארמ הפוממ לולסמ לע תוססבתהב
 ץורימ תוינוכמל לגרוה קושה
 העיסנו העונת תלוכיל ,תויססילאיר
 םיחנומב קוידלו תונימאל ,תוישפוה
 "וכו העיסנה לש םיינכט;/םייעדמה

 אלא ,דחא לולסמב ןאכ רבודמ אל לבא
 ה ומ וויי

 מה 1 יו ב ידי ו ו
 השוע טלחהב הקיפרגהש רבתסמ ,הזכ
 ביהרמה הקיפרגה יבהואל ,יאדכ .לדבהה

 ידכ דע תוריהמ םיבהואש םישנאלו
 "ותו ווי



 תיב - סקרייט תיבמ תירוקמ הדגא

 .הידמיטלומל שדח ילארשי הנכות

 רפמולש ךלמב זכרתמ השעמה רופיס

 שיש תורתומה לכ תורמל) דחא םויש

 תא דירטה והשמ ,(ותמרב ךלמ לכל
 ךלמה טילחה ךכמ האצותכ ,וביל

 תנמ לע ויניתנ ןיב לייטלו תאצל |

 ,ימינפה טקשל עיגהל ../
 אלא תינוויכ דח הניא הלילעה ה .

 םירבוחמה םיפנע ךבסמ תבכרומ .*
 הזכש תמוצ לכב .הטלחה יתמצ תרזעב 40" :

 ₪ | תויורשפא יתש ןיב רוחבל ןקחשה לע +

₪ / 

 .,1 + ינריאללאכימ :תֶאְמ ₪

 ךלמה דוס
 שיש רמול רשפא יא .וינפב תוגצומש

 טלחהב לבא ,תמוצ לכל הנוכנ הבושת

 רהמ ךלמה תא ומדקיש תוטלחה שי

 .ותרטמ רבעל רתוי

 ףסונב ,הטלחהה תריחב ,םיתעל

 ךלמה תא הדימעמ ,רחא ךסמל הינפהל

 ץוביש תויהל לוכיש רגתא .רגתא ינפב

 הרזח ,ובצמ תא תפקשמה הנומתל לוק

 תולאש וא םיוסמ רדסב םילילצ לע

 .ןויגיהו היווירט
 לש ךובמ תרצוי וז הבשחמ ךרד

 ,רופיסה תא םירישעמה םיכסמ

 לש בר רפסמ וילע רובעל םירשפאמ

 ףוסו םיכסמ םעפ לכב לבקלו םימעפ

 ,רחא
 םיאתמ דואמ הקיפרגה יפוא

 האלמו הרורב ,תקיודמ איה :אשונל

 הניא הקיפרגה .םימה םיטעבצב

 הסורפ אלא םצמוצמ ןולחב תקפתסמ

 רבעמ .ךסמה לכ לע הביהרמ הרוצב

 עקשוהש ץמאמה םג ןיעל טלוב ,ךכל

 ןיב רבעמה תא ךופהל ידכ תונכתב
 .םיריהמו םיקלחל הדגאב םיכטמה

 ליג דע םידליל ביבח דוטילקת והז

 תינושאר תוסנתה םהל רשפאמה ,0

 ךשמה לע העיפשמה תיביטקארטניאו

 .הלילעה

 ו . 9 ו . ₪ +
- 

 .ריינבו הביתכב שומישהמ

 תא תושעל חומל רשפאמ בשחמה

 בשחמל ריאשמו השקה הדובעה

 .הרוחשה הדובעה תא

 תורדגה איבהל הנכותה חוכב

 לכ תא סורפל ילבמ תושקובמ

 יצבשתב ומכ ץבשתה תורדגה

 ,ריינה
 עיפוהל תולוכי תורדגהה

 וא ךבוסמ בצמ ,םיבצמ ינשב

 שמתשהל ןתינו ,טושפ

 הרדגה יבגל הלא תויורשפאב

 ,ולוכ ץבשתה יבגל וא תחא
 תא ףידעמ ינא ,תמאה ןעמל

 םַג םישרודה ריינה יצבשת

 הביתכ לש *הרוחש הדובע*

 .הקיחמו
 הוטב ינא ,תאז םע דחהי

 ולא תא קנפי "צבשת-בשחמ"ש

 .םיצבשת ןורתפל םירוכמה

 והז ,ול המיאתמ אל ללכ הדמול לש

 הסנמש ךרה ליגל קילדמ קחשמ טושפ
 היבופה תא לטבל רומוה לש ךררב
 .םיקרחמ

 תוסנמה תוירואית הברה שי

 תלבוקמה .הז דחפ עבונ הממ ריבסהל

 ינז לש בר רפסמש תנעוט ןהיניב
 הפוקת"ב תויצטומ רבע םיקרח

 ןימה לש היצולובאל תיסחי "הנורחאה

 ונלגרתה אל ןיידע ןכלו ,ישונאה
 .ווהשמ אל םעטה םג) םהלש הרוצל

 ףולא ,יורלא לע רפסמ קחשמה
 ןגהל הסנמש ,םיקרחה תדאיפמילוא
 ובלכ םע דעצ רשאב קוידב .וראות לע

 ול םיעידומ ,םיקו'גה תטמס רבעל
 הדומא התייהש רטיסיבייבה יב וירוה

 לש ומלוע
 יזוא

 הדמול האיצוה תבשחהמ
 .היגולוקאו עדמ אשונב השדח

 םינוש םירוזא השימח הב שי

 הדרימל תודוקנב םיאלמה
 לש יתימא םושייל תויורשפאו
 .הב םיראותמה םייופינה

 תדתוימ ,הכרדה תרבוח

 תוארוה הליכמ ,םיוולמה םירוהל
 תולעפהל עגונב תורהבהו
 .םיברה םייוסינלו

 ךא טושפ שמתשמה קשנמ
 50-ה שקמ לע הציחל שרוד
 רפס וא יוסינ ,קחשמ סינכהל ירכ
 םידליש חוטב ינניא ,ןכל .העיבצ
 ונממ תונהיל וחילצי םינטק
 לש דומצ יוויל אלל יוארכ

 אלש המ ,ףקותב החומ יורלא
 וריאשהלו ותוא רושקל וירוהל עירפמ
 הווחה ,שפנה תמגוע תורמל .הווחב
 ,בורל םיקרח שי רפכבו רפכב תאצמנ
 עובשה ףוס הנותחתה הרושבש ךכ
 שששמ זפ תונמדזהל ךפוה
 םיאתמה קרחה תאיצמל
 ןושארה םוקמב הייכול

 .תורחתב
 תומלקאתה רחאל

 "הווחב תושעל רוסא"ה
 רודה ידי לע םירדגומש
 תדלוהה םוי תגוע תליכאו

 ,ובלכ ידי לע אתבסה לש
 הציב אוצמל יורלא בייח

 הגוע תופאל תנמ לע
 תא םיליבומ ,ךכו .השדח
 תולוגנרתה לולַל יורלא
 םיציבה אשונל תושיגרש

 "ב-1
 ח

 תואהתפרהה למ

 גד וש יקוח לכ לע רבעמו הרצק

, 3 " " 7-4 6 8 - 2 !| "4 | / 
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 יורלא לש תואקתפרהה עסמ צבשת-בשחמ ,"
 2 : םה תאז םוקמבו ,התלח ויִלַע רומשל רתויב ןנערמה קחשמב חתופ ינא יבג לע םיצבשת לש חותיפ 9 7
 1 תווחב עובשה ףוסב ותוא םיריאשמ הרדגהה ,תמאה ןעמל .שדוחה יתיארש .בשחמה 0% *.ָ? .

 , .ודוד רטפיהל אוה ןאכ ןויערה

 0551 -ל דואמ המוד ןויערה .ןהלש
 רבדה ,השעמל .םידליל םאתומו

 ,וילע רמול לובי ינאש ידיחיה ילילשה
 תונהיל תנמ לעש אוה =

 דנואסה ןיב ןורכנסמ [
 יוצר היצמינאל [₪ו

 לע ותוא ץירהל |
 .םויטנפ |

 תכרעמ ילעב |

 וא ווהוסואפ 95 הלעפה

 םיכירצ אל ללב
 קחשמה תא ןיקתהל

 ליעפמ אוהו ,בשחמב

 עגרב ומצע תא
 סנכומ רוטילקתהש
 יתימא קוניפ ,ןנוכל
 לע םוקמ ךסוח םגש
 .חישקה ןנוכה

 ּ ו ן
2% - / 

 | 4 4 3 1 ו

 ַּז

 לארשי תפמ - םוקמלק
 תבשחוממ

 ץרא תרכהל תינשדח הנכות
 .הירתאו היכרד ,היבושיי ,לארשי

 :תודוסי השולשמ תבכרומ הנכותה

 רוסי ,לארשי תפמ - יפרגואיג דוסי
 םינותנ םסיסב םצעב אוהש ילאוטסקט

 ,םיבשומ ,םיצוביק ,םירע לש םוצע

 יתוזח דופיו ,'וכו םירה ,תוקיתע ירתא

 ץרא יפונ לש עבצ תונומת ליכמה

 .לארשי

 340-ל תקלחנ ץראה תפמ ,הנכותב

 ,םיבשות רפסמ ,הבוג ,תוסנידרואוק
 .'וכו יפוא

 ןוימ הנכותה תרשפאמ ,ףסונב

 רגאמה דוסי לע יטסיטטס ךותיחו
 ,לבקל ןתינ וז ךרדב .הב לולכה

 םיבושייה לכ יבגל תומישר ,המגודל

 םיבושייה לכ ,רטמ 200 לעמ םהבוגש

 .הלאב אצויכו בשומ םהש ץראב

 המרונפ תונומת וסנכוה הנכותל

 ךסבו תיפצת תודוקנ 20-ט תויטנתוא
 ?םייח רנא דציכ

 לכב תופצל איה תחא תורשפא

 0% תירבעל המגרות הדמולה .רגובמ | 395 | | םיטירפ 3,000-כ הפיקמ הפמה ,לכה | תרזעב עונל ןתינ םהיניבש ,חטש יאת
 תוכיא םג ךכו הבוט הקיפרגה תמר תירבעל המגרת הידמיטלומ יזארימ טיקחשמ רפסמ הליכמ ןיידע ךא 3 - ,םירתא 650 ,םיבושיי 1,600-כ :םיהוזמ |  שקובמה רוזאה ןויצ תרזעב וא םיצח

 תולאש ןפ-מ תבכרומ הדמולה

 הבשחמל תודוקנ תווהמה ,תוגציימ

 םיחצהצמ המל :ךרה ליגב םידליל

 עודמ ?םינוש רוע יעבצ שי עודמ ?םייניש

 תלבק ידכ ךות תולאשה לע רובעל איה

 םימח םירוזאב העיגנ תובקעב תובוגת

 .ךסמה יבג לע
 תקפסמ הנכותה רופיסהמ קתונמב

 תוסנתהלו תאצל תנברדמש .שחרתמה לע העיפשמ הניאו

 תא םיחתפמה ,םינטק םייוסינב

 תא םיביחרמו היצנגילטניאה

 .תעדה

 הדמולל ,לכל ףסונב

 ו תונומת 120-ו םיפלחמו םיתמצ 240 יי | | מ ל : ןד : הל תוארוהה רשנ
 א ףונ 2 0% - ו הפמ לע - ל הל וה ,הטעמ תויביטקארטניאה דגנמ .דנואפה | ברעתהל תלוכי אלל ףצרב תולאשה  םיעינמה םירבדב תקסועה השדח הדמול

 3 י ובוחמ הפמה לע טרפ לכ טעמכ .ךסמה הדמול יהוז לכה ךסב תועשעשמ תויצמינא רקיעב תללוכ | תפסונ תורשפאו ,ךסמה יבג לע השענב .םדאה ףוג תא םיבבוסהו
 רבוחש הדיח בתכ ףרוצמ הנכותל

 םש יאש רגע באזו רצימח ןד ידי לע

 הכזמה הדועת הבו הבית ונימטה ץראב

 בתכו םויטנפ בשחמב התוא אצומה תא
 הליכמה ףקש תפמ םצעב אוה הדיחה

 אלמה םיקחשמ ףתרמ לא הליבומה תלר | תעבונ הממ זםיעצפנשכ םיממדמ

 .םיקחשמו תויוליעפ ןווגמב .דועו זבערה תשגרה
 ,םילשורי ןרוא יערז םיפרוצמ .וחוציפל םישרדנה םיזמרה לכ תא

 וחפוטי םא םילודג םיצעל ויהיש
 ףוסיאל זכרמהמ תוארוהה יפ לע
 . % ' .לארשיל תמייקה ןרקב םיערז

| 9[ 2 . , | -% 41. ₪ ְ 
 1 . 6. ." | % " - 1 | ' א ז

 0 . וש 7 0% 0 .
 /.-- מ "4 | א , ' .



 ...םישוגיר ךלש קיטפיו'גל ןת
 ו 7

 בוע .הלעפה תוארוה וא חויב ,ןוישיר ךירצ אל התא ,ןמזה לע לבח
 .ףורטב לולסמה תא ףוטועו ךוליהל סנכה ,גהנה םוקמב

 וריאועיוש םילולסמו תוינבצע תוינוכמ 14 לוע םיהדמ ץיבקמ
 .הפ רועפ ךתוא

 .תוומ ילולסמו ךרד ירוציק ,תוריהמ ,תועומחת לוע תויומכ

 תא עירנהל ורזעיוש םיקירטו קשנ ילכ ןווגמ
 .ךתבוטל ץורמה

 ( טיגהל בייח התא - האבה המרל רובל ידכ )| =
- 

 ₪ --ר

 2 .ןורחאה בוביסב ןושארו ינשה

| 5" 
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 ל 47 ב וול 4
8 | 

 הלווופהו תואקתפרהה יקחועממ דחא תא םירצוי ,תויומדה ןיב םיגולאידו םיקתרמ םילזפ ,תומולות ,ליעיו ינוודח ועמתושמ קושחמ ,תידחימ-תלת הקיפרג
 .םויה ד תיארוש רתויב םייתואיצמהו םיבכרומה
 . 'ע םיחתונמו ,םינועייח י"ע םיפסאנה ,םיפטווע םינותנ ךסמה לע הגיצמ ,תילטיגיד ועאר תגוצתב תדיוצמ תילאוטריו הדסק - "15-27 תדסקב דיוצמ התא
 ."םיינדי" םיעצמאב חטשה תקירס לע ןמז זבזבל ילב יתימאה ןועקאב דקמתמ התא ,וז תינועדח הועיג תרזעב .המצוע-בר בווחה

 ו ו ו

 לע-תושנ ןיב תחא לע תחא תוברק
 קחשמ - 6/1111 לש וזכרמב םידמוע
 רתויב תומילאה המיחלה תוקינכט םע
 ו שת זו

 ב ג ב מ ו -

 לכ תא ליכמ קתשמה
 ,םיערה :תוליגרה תואשילקה
 וה וש ו יי ויהיה
 ו | < יב 1-1 מו רו -זכ/'ב
 .ירמגל תויכונא תוביסמ

 השצעמל קתשמה רופיס
 תושי .א!טז| (סזחפפו -ל ליבקמ

 ו -
 המניש םשב הלא הז הרקמבו)
 | איה ,יופצב .םוקיב טולשל הצור
 | רע תאו גישהל הלוכי אל
 ,תוברק רינרוט ןיעמ םייקתיש
 ל ל גי
 ירו + ו ד 7 ד וו ב

 יב ]א יל ו יי מ
 התא וב ,תוומה דגנכ םייחה לש

 | תוריז 8-ב ביריה לע רובגל ךירצ
 עובתלו ,דורשל הרטמב תומיהדמ
 המיהדמה השיאה דצל ךמוקמ תא
 .היסקלנב רתויב

 יי ב ופי ין מ = ב ו =
 ממנה = רבנממה-- מש תאמה

 םימחול ןמזמ ערה - םילק םירופישב
 .הזה םלועה ןמ ןניאש תוריזל םילודג
 םע תונווגמ תויומד שי ךכל ףסונבו
 לכ ,ונרעצל ךא .םידחוימ םיכלהמ
 רבכ וארנ םיכלהמה לכו תויומדה
 .דחא לע דחא תוברק לש םירחא םיקחשמב

 קחשמה יכ רורב ,החיתפה ךסממ רבכ

 ו יו ד = וב | ירי יי ןשי חי
 לכ תדלקמה לע .תדרלקמב קרו ךא
 תויומדה לש םידחוימה םיכלהמה
 תורמל ךא ,דחא שקמ תועצמאב םילעפומ
 תא חצנל ירשפא יתלב טעמכ ,הז ןורתי
 אלא הנכותה תונינש ללגב אלו בשחמה

 לע רבגתהל ידכ ,ועגיימ הבוגת ןמז ללנב

 ישוק תומר וללכיש םיתנכתמה ,וז היָעב
 יובכ השעמל בשחמה ןהב ,"תולק"
 .האופק תומד לומ רתונ ןקחשהו

 ('₪1/21ו:-ב הקיפרגה ,ךכל רבעמ
 .לד םיעבצה ןווגמו הדח הניאו תמשוגמ
 ריינ תובוב ומכ תוארנ תוישנה תויומדה

 (םישנל אל םגו) םירבגל אל
 לוקה ספו ,תויעבט יתלב תויווזב תוענה
 .דבכ קור לש םיינוטונומ םיפצרב הוולמ

 .הטוב אוה קחשמב םזיסקסה טנמלא
 ו ו יו < מ וא גוש |
 ןה תומחולה לכש אוה קחשמב "דוחיי"ה
 קחשמל סחייל ןתינ אל .תולטרועמ םישנ
 אלא ,תעגופ תיטסיסקס תועמשמ וליפא

 .תיטתפ תויתודלי קר
 \וסחה] 6 טחוו!=ה םושיי ןויערל

 הצחמל תומורעו "םישנ תוקבאיה"כ
 רומוהל לאיצנטופ שי (ץובב תוחורמו
 םיתנכתמה תוקסעתה ךא ,ישטיק
 הָינוריא למ הלכיס ךכ לכ ךומנ וקב

 .תירשפא

 ד רי ו ב ד "ו ה =

 שוכרל ןכומו תוקבאנ םישנ תוארל

 11 ו יש שי בב
 קחשיו אוטחמו (טוזו!אוו לש תואסרגה |

 ,וקחשמב םישנה) היפוסו הינוס דגנ |

 יו ב רו ימי יב ל =
 .(הוזיושחו 2

 דוק יתעידיל אבוה ,בגא ךרר
 - והמניש דגנו יפוסה ברקל ליבומה

 1 יה יי ו ו ו ורה
 תינרצי| און!והוטהת !הוטזהט(|צש

 ייפ ו מ מ ו
 דד וי = וב | יו יי יא יב
 רי ו דייהו ו |



 ינולא -ןוסח תימע :תאמ

 יבחרב םניח תונכות קיפפמ אצומ אל טושפ התא םא
 לא רשייה ךתוא ליבוי הזה רצקה ךירדמה ,טנרטניאה
 ןנוכה לע םוקמ קיפסמ ריאשת לבא .םינוכנה תומוקמה
 .אבה ןויליגב עיגי ינשה קלחה יכ חישקה

 לילצו הנומת

 חטשב רתויב ריהמה זהה \וואא-ה <

 0588 - !!ק://זוט .ןנוחפ .םםזח כט הש

 רתויב יסיסב תונומת ךרוע -

 | שוא - זטווכ-/ ו 51 .6ס רכט חס

 אוווסו יצבוק ןגנ <
 זהוו 0318 - [!ם:ו/ וכ .וזחה .הפו/ וו

 טוסו וחו6-ו קש ,4| יטרס ץירמ -

 אט דססמ - זו: טק! .ססזח כו טק

 קזח יפרג ךרוע -

 שגוחו 5חס זמ < !זק:/ זזה .ןה5ס .םסחו/ ו

 יתימא |מזב ווקס יטרס ץירמ -

 פוזה הו םזאצ - וון: עור אוחזים .םסח ו

 םינגייח - 5

 תשרב ןךלש ןמזה ירחא בקוע -

 6-!הפחו!םז - [!קם://!זנ .םהוטזהזו56 .חפו/ טו זחוהםז רוה 5םשא -1 /הוזחפוסַה 3

 תשרל תרושקתה תא להנמ -
 וחו. סם . ח!םז - [וק וכ ווא ה זמ שס

 וח95-ל בוט ןגייח <
 ה :וטפ - !!ה:ו/זוק .סזוח 1 .םסחו מטח 5 ו כ

 םיבר םימושיי

 5 -וצהופה - !!ק גהה .וח5 |18 טה |ח טס א--1 1-0

 הטושפו הנימא ,הקיתו ,המלש הליבח -
 דזטחוןנ שו רוח יא - 1: אר זו 61 סח ואו

 קזח דסק /ןק \וחחפ5-ל וחוטחוו ןגייח <
 6061 וה - חו: ואור צה .חפ1/ -םסז 950 ו

 הטעומ הכימת םע יתוכיא ןגייח <
 דיווה יסא וה 5 -- ווק: וואוא .< רו סח 3

 || 1 ₪ ן

 ו ! / ו" .'\
 .ה\8 / | || ּ

 ו / | | | ו ן | |

4 1 ּ / 

2 / | 
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| 
 ותום [ש ! ויה - - |
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 זו אך

 יסיסב לנימרט <
 ההנוס 1.וו8 - ון: ווק 1816 כס 1 סת רשת

 ךמותה לנימרטו ןגייח -
 6חו-ב

 ססווחו 1 - זק זהה! 6

 הביבסב םיחונה דחא -

 (65ה דפוהפו - ₪וק://[ה .חטצה טופ

 הבוט לנימרט תייצלומיס <
 וה[ - !זם:/ז[םו .םספו .טסחו/םוו/םזץ בואם פס

 וטוחו-| פ0066-כ שמשמ \\חח95-ל ןכדועמ לנימרט <
 הץקסז דפזחהוההו ? - !וווק:ו ורות .ה\!שז העט .םוחוו1מש וחוה

 םיבוטה דחא

 וטוד שזהו \וחפפ - ווק: /51הז 358 01 טס חרד 22 ו

 יתוכיאו טושפ -

 החקוס 1! - ה1וק://אראוא .|ש!6קסז! .שס חו / -ז3/\5ו0501.חוחה

 חונ קשנמו טושפ הארמ תלעב <
 וטווח אושו - חזק: ראו .זה ופה . שם זוהו

 דמחנו טושפ -

 זהו - זוז .518 .6ס חה שוט 501 הז זה טה | 7

 ירורפאו טושפ -

 65 ו - ון: /זומ .8וח 1 .6ס הטיה ונס טפח חזו 8

 םעפ ידמ רפתשמה ,הטעומ הכימת םע טושפ לנימרט <
 הכיממת תואסרגב

 םואתוא - חוזק: /וואיא .וץפבוסז ווג .50/-? ה טז ושהה הוזה

 הכימת רסחו ןשי ,ןטק
 סה וחד | - כ: רוחו שט טס כ

 םיבר םיטרדנטסב הכימת <

 6-348 -- וקו .וצמוהט סם וז םז וו

 טושפ -

 ויט םזצד - !וןנ:/זומ .ואוחפ ןזפ .םםזח כט סאות 3 וו

 טעומ דועיתו הבחר תיתשת לעב ינפי לנימרט -
 דזה דפזחו - !וק:// זק .טופה .5 .ש-וםץמ .הצ .ןק/ז 0 דמו חב זזה
 !ופזחוש1 ד ןח

 הרזע רסח ךא בוט <
 ווא דפ - 1:31 636.35 | פח וו

 בוקעל יאדכ - ריהזמ דיתע -
 צתואד שו - וב ומ ואוח! סט רקס
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 אצה . חפירה דמקה ב חו." ו ימאי"

)13 

 דואמ חונ הפוצ <

 ויו ואפד אז -- [ם1:/ וז וחוסר . פז .6ט ו

 םכחו טושפ ,ריהמ הפוצ <

 ווא הוז - וכ: זק .חא 50 זז חט

 !80-ל םיקזח םירטליפ םע הפוצ <
 ווא תם םםז - חו: וארותא .םזחסה 0 וא

 בוט הפוצ <

 זמ ןםוחוה5ו !!8וושסזא = !!ם://205 .240 248 .84/הוו/

 וז86 השפה - !1ק://1זק .םזופחוס טסו

 תונומתב הייפצו חונעיפב הכימת -

 58/5 - חווה :(/ואוא .ןכזוה שו . סה 5! ה ב5 5/5 ||

 הלועמ תירחסמ תינכות <
 הקפחו ווח85 - !ווונ: ושיא .!םז!פו חס טס

 דואמ בוט ארוק <

 דרו םוחההש !וטואפ 55151הה1 - חוק: רואוא .חו| פס שס

 דחוימב חבושמו שדח <

 זהוסזסווגהפו זו וש - ווק: טורו .זחוטזסק |החמו .60 וז

 תובורמ תויצפואו הבחר הכימת םע בוט ארוק

 !וטוע5 ם\חּבזְל :וזה6וסז - ח1וק://18חצ שטו .טחוק .85/-663ח10/

 ו[ -| וחפ5-ל בוט ארוה <
 ופואפ !טז לווהפס - זק: ווא .א5ט ₪ חס( 8 5/785092 86 וה

 תודחוימ תויצפוא םע הלועמ ארוק <
 ווא [םזחמו - חוום:/ /שאוא .צוזטהוא .םסחו/ה ו! זז וזו וו

 ירלופופ אלו ער אל ארוק <
 ואוחש א 32-טוו - ווק: ווא .אפס חבה .סש/50 |! הז טעו חת, | חשה וה |

 תירורפא ךא הקזח הנכות <

 תוווסופואפ - [זק:!/ 1 -.סוז56 8 טס וואו 89/80 ו

 ווח-ו ץווחפ5-ל םיהובג הנגה ימדקמ לעב ארוק <
 ןופו5וה32 - וה: זה .חפו1 60 וזה .םפ חו וא -1 וה

 חם לו

6 

 טנרטניאל ןופלט <
 טסו הפח - זק: הס הכו

 וח6 ךרד ןופלט =<
 .ייפ61186 סח קט

 חופה 1 כח - כ-1

 ינוניב ינוויכ-וד ןופלט <
 וחוטזתו - \םוספ חה -- !ק://7וק .וחוסזט 5 8 1 כמ

 וח0-ל רתויב הבוטהו הצופנה תורישה תנכות <
 וו - ו: כהקה וודה 0 |

 וא0-ל הדומחו הבבוש תוריש תנכות <
 וה - תוודק:) ואותו ופסק .1ו0 .חחונ מ-3

 םינוש םילכ

 !6ו90306-ל תוינמיס ךרוע <
 5150 - !זנ:/וק .|ה חוו חוו. ו ו

 שרה ךרד (ווחפפ לע הטילש -
 0161 055 ג! - 11: .עה1

 םי-טחו ייוניש רחא בקוע <

 ונרות - 11-10 50 6

 דועו ,סווהד ,סוריו-יטנא תללוכה !(שופס06-ל המלש הליבח <
 !|-ןםוא שזו המא - !!ק://11כ .חפופסהק . סח כט טרטה

 תשרל בשחמה ןועש תא ןרכנסמ <
 ד הזו - ו:/ 0 וא שמ סו

 רתויב בוטה =חפ6ז-ה חוקל <
 פ-[והקסז - חוק: שופ .סס ,טופאהפ ,6 | - חט 5/0

 טנרטניאב םיצבקל שופיח ילכ <
 זקתזפהו ₪ - וו: אות .טווזסה פו! הז - וז

 !תונכדועמ תואסרג] םיטממרופה לכ לש טעמכ החיתפו הסיחד -
 ו וחוק - 01כ://7ו .וא\חקו כ שס ו/או

 דבלב \/וחפ5-ל תיביטנרטלא החיתפו הסיחד <
 21 -צו!םזפז - !!ק:/ תאו זו .חפו/וחשסות חח

 םתאש םיסקפהו םי--א!הו|-ה ,םיבתכמה לכ לע הדות

 עיצהל ,העד עיבהל ,ונילא בותכל וכישמת ,ונל םיחלוש

 ,םישלוג םתא םהב םיניינעמה םירתאה לע רפסלו תועצה

 קרב ינב ,2409 :ד.ת ,טנרטניאה רודמ - ואן :איה וניתבותכ

 טק ₪ ם6זשו5נסת מטו.ו] :5- א[ג1| .03-5708174 :םקספ .3

 15131071 -ב



 | ו

 ו ו
 ,הבר הכרעהל התכזו העונת תויעב לע
 סינכהל הלחה לארשיב וידר תנחת לכ
 רחאל .הלש םויה רדסל העונת יחוויד
 טילחה ןושארה ילארשיה ל"כנמהש
 רתא ולש הרבחל חותפל דמחנ היהיש
 ו -
 טעמפ ול ןיאש תורמל ,דבוכמ טנרטניא
 יקפסלמ ץוח ,ןפ ...הא) תלעות
 .(ןיינעהמ םינהנה טנרטניאה

 ינפמ ?הז לכ תא םכל רפסמ יגא המל
 ,תנוטנטקה ונצראב רקיעבו ונימיבש
 ינפלו בוט ןויער לע הלוע והשימש עגרב
 םייומידו םייוקיח ירסירת ,בל םישנש
 םקלח .חטשה ינפ לע םהל םיפצו םילוע
 םיסנמ םקלח ,ירוקמה ןויערב הנומא ךותמ
 םיצור םתס לודגה םקלחו ותוא רפשל
 .רחא והשימ ןובשח לע רשעתהל

 תיירטסיה תא .ףתסנ *ן יומי | לבא

 יו רי מ ה ו

 ו | ו
 תויהל םא רחוב דימת טעמכש םלוע
 םלוע ,יתרבחהו יטילופה בצמהמ קתונמ

 רו יו ליר בי שו = דיל וי ב יב
 שדקומ ולוכ לכש שומיש תואיצמב השועו

 ךסממ ונילא םינרוקה ,האנהו רודיב ,גנועל
 .םילוקמר גוזו ינועבצ

 הצופנה המגודה
 המגודה יאדוול בורק אוה סאו

 לג ןירחא ררגש קחשמל רתויב הצופנה
 .םיגוסה לכמ םייוקיח לש ירטסיה

 לוכי יוקיחש ונל חיכוה םג סאו
 ב ג

 םיאור ונייה םעפ יא םא עדוי יִמ ,הז
 .פעאמ אטאםא ,סטהאמ תא
 אסוס 6 תקז -ו התא יטסחסמפ

 יי 0 ב
 יו רמו = ב ו שי שה 1
 וא אה וז []-ו וא א וז ומכ

 תיללצ אוה ,תעכ קוסענ וב קחשמה ,
 יכ םא סאואוהאפ 4 טאטא לש
 ו ו =

 תא חקול 2 ,השעמל .בגשנה סופיטה
 חגגו. דואומ 5 הדחסצ לש ןויערה
 םילברסמה םיטנמלאה תא ונממ איצומו
 םיבאשמ תריבצ ,םינבמ תיינב לש לוכיבכ
 קחשמ הז ,ונל ראשנש המ ,ךכו .יפסכ חוורו

 | מ
 .םשו הפ תוצבצבמה תורידנ היגטרטסאו

 םלועה תא שובכל
 םילייח תוצובקב טלוש התא ,קחשמב

 דחא לכב ךדיקפתו ,םינוש םיגוסמ
 רוזא לכ תא שובכל אוה םיבלשהמ
 הרטמ םע ביוא אבצ בצינ ךלומ .קחשמה
 רתוויש דע הז תא הז ובירחת םכינשו ,ההז

 .דחא חצנמ
 ו ב

 ןיירע ונא ,קחשמה תיתשתב םייונישל
 דועב ,לע-טבממ קחשמה רוזא תא םיאור
 .םיירוטאינימ ונתושרבש םילכהו תויומדה
 60 ךא ,םתוא לידגת 4 תייצולוזר
 ונל הארת ףאו תילמיסקמ תודח רשפאת
 .ךסמה לע רתוי לודג קחשמ חטש

 רוטקס תא גציימ ,2 ,קחשמה םש

 טרפו הלילעה תשחרתמ ובש היסקלגה
 1 ו ה

 תא ןיכהל ידכ ילוא .תדחוימ הבשחמ
 אלא .טושפו רדבמ ,לילס קתשמל ןקחשה
 "לילק" םירמוא ונאשכש רוכזל בושחש
 .ישוקה תמרל אלו הריוואל איה הנווכה

 רוחאל דעצ
 אוה קחשמה לש םילודגה תונורסחה דחא

 דועב .תותוכאלמה היצנגילטניאה ןונגנמ
 שומישל ו ג
 ,חש יקתשממ ,בשחמה יקחשמ םלועב ימוימוי
 5 מאז -ו שאו ומכ םיקחשמ ךרד

0 
 .הרוחא דחא דעצ םיתנכתמה וחקל

 אי יש יי ה יי ב
 אלל ,תורודבו תויופצ תוקיטקטב םילעופו
 ,ךילייח םג .תרדוסמ תיגטרטסא תינכות
 אל ,ךתדוקפ יפל הדוקנל הרוקנמ םיענש
 סלפל םיסנמ םה .הרתי "המכוח"ב םינחינ
 ןתונשכ םג) םירה יסכר ךדד םכרד תא
 םהל תורוהל ךרד ןיאו ,ותולקב םפקעל

 ב ו ים מ
 ,ירי-תודמע ומכ םיחיינ םיביואמ

 ...תאז תמועל
 ו יויו םוחתב \ ,תאו תמועל

 ו ים = ו ו רי לי יב | יש ג
 םירחאה םיקחשמה םע וק תרשיימו הריבס
 תורטמ לע םירוי םילכ/םילייחשכ .םוחתב
 קמחתהל ידכ תוריהמב םיענ דיימ םה ביוא
 תורוהל ןתינ ,ךכל רבעמ .תידגנ הפקתממ
 וילא ברקתי אוהו דעי ףיקתהל ילכ/לייחל
 ענש ביוא אוה דעיה םא םג ,ירי חווטל דע
 .ומצע תוחוכב

 םירסחש םינטקה םישוטילה דחא
 ןומיס רחאלש הדבועה אוה קחשמב
 תנמ לע םילכ/םילייח המכ לש יתצובק

 חוכה תא קרפל ךרד ןיא ,דחא חוכל םכפהל
 .בוש םידדוב םילכ/םילייחל

 וקיטקטו דה-טאב ,סביב
 ינוטרפ םיוולמ קחשמה יבלש תא

 גוז לש םבוכיכב תידממ תלת היצמינא
 לו 0 "א מ | = וי רו ה "א יגר

 1 וכ - 4

 ו דו וז

 אוהש דקפמ טובור
 .תצקמב טפוכיספ
 אלמ בובידב םיעטקה
 אלו דואמ םיעשעשמ
 ית וו
 הסרגב "דאה-טאבו סביב" תא םיריכזמ
 .תיטובור

 ו ו -ןע ה שמ
 ןתוא לכ .העתפה הפצמ - 086-ו
 וג ה נד מ יו ג יב
 תואב ןניא - תורדוסמ תופקתה ןונכת ידכ
 הטילשב ליחתמ התא 2-ב .יוטיב ידיל ןאב
 םירוזאה ראש .ביואה םג ךכו דחא רוזא לע
 יל ה ו "יש ירי יב

 ד ו ב "ל וב מ ו גר
 רתויב תחלצומה הקיטקטהש םילגמ
 אוה הרקיעו ,בלש לכ תליחתב תאטבתמ
 לע טלתשהל םילייח רתויש המכ חולשל

 | ירא ו יי
 ו'דכו חתות ,קנס ,םי'גו ילכ ונשי רוזא לכב
 .םילכ רוצייל לעפמ וא

 ל יי 1 =
 ירי רז רפי | ימה יו מ ימי רו =
 ו ו יי
 ילכ רצונ ספאל עיגמ אוהש םעפ לכבו
 ו מ וב

 קחשמ ףוטחל
 דחוימב ,יפייכ קחשמ אוה 2 לכה ךסב

 רתוי םימדקתמה םיבלשב וכבתסהש ולאל
 יואר תאז םע .0080-ו \/ ו( \[1[ לש
 תמקהו םיבאשמה לוהינ לוטיבש ,רוכזל
 קחשממ ץקועה בור תא איצוה ,םינבמה
 זהו. דואזומ 51 סצ תויהל רומאש

 יאדכ ,וב קחשל וטילחת םא ,ןפוא לכב
 ךלוה הזה ףרוחה יכ ,רהמ תאז ושעתש
 תא ונבילמ וחיכשיש םיקחשמ שודג תויהל

 :הזה ב
 ָ = יונ -
 וז - ו 8

/ | 

 זק ₪ ןח | חדחחתש |



| 
 ייפ הל ןגרומ םע תותיש

 ו

 | ג
 וננוצרמ" יבא תאו יתוא הררג
 תויתורפס תויומד תביטמל "ישפוחה

 ב יש

 היה לכה םדא ינב ויה םירצלמהש
 ,יאפופ תא ונשגפ וליפאו דמחנ יד
 הרומ ,ןילרמ עיפוה זאש אלא

 ו
 ו ו

 ךייח ןילרמ ,עגר ךות ורזח תורואה
 ל יל ומ ו ימ = ו ופ
 1 ו יה | יישב

 ."רהשמ

 .המהדתב ןילרמב התהב טושפ ןגרומ

 םונגמ ףלש אוה :דימתכ ןכומ היה יבא לבא
 כ ו ו ה ו ישי יד וש

 זמרש הובגו קד קוקחצ ךות ,ןקזה םסוקה
 .הירטסיהב הקול אוהו ןכתיי יכ

 לע םשור ושע אל םירודכה ,יופצכ
 ליחתהו ולש הטמה תא םירהש ,ןילרמ
 וי ירי | ישימו יבגני יו מ

 קתעה לש ירוחאה ודצ לא הקניז ןגרומ
 דודלו היניש רועב הטלמנו *דוד" לספה
 יתקניז ,תאז תמועל ינא .(...לזמ תוחפ היה

 ונלחז :וטפ'ג אבס ירוחאמ ונתחנו יבא לע
 ,וניכיחו תונחלושל תחתמ לא תוריהמב
 שא בישהל םיסנמ םיחרואהמ קלח דועב
 .ןילרמ ןוויכל

 קלחש רצלמ ונתוא לאש "?החילס'

 ןרע התא" ,קפקופמה הסחמה תא ונמיע
 "?רעס-ןב

 ו ריי םו יה א
 ו ו וב ו יל וש ב ו

 ילוא ,רוכרכמ ינאו רוד יל םיארוק .ןגרומ
 "?תולאש המכ ךתוא לואשל לוכי ינא

 לאש "?םיאתמ ןמז ומכ ךל הארנ הז"

 ןעטש העשב תושגרתהמ קומס יבא ותוא
 .םונגמה תא שדחמ

 יו רע מו | שלו ו יודו

 הצוחה אצי ,תילולימ יתוא חקל יבא
 .תיללכה הלומהל ויתוירי לוק תא ףרצו

 םיאפר סוסל סוס םיכפוה םא ,הככ זא"
 ו ב יי א מ דא ומ

 ד יב יו ימי ימי מ יא
 ליטהל לגופמש ןהוכ לכ ינחלופ םסק לש
 הב החמתמל בשחנ יהשלכ הריפסמ םישחל
 תדחוימ הקיז תלעב תויהל הכירצ ותדש וא
 םאה ?ו!םיחמצו דיאורד ומכו הריפס התואל
 ןחלופב ףתתשהל לוכי החמתמ םסוק
 ?תידגנ הלובסא לע עיפשהל רומאש
 תושעל רשפא םא ןחלופ ךירצ המל ,ללכבו
 ו וי ו יי

 ין דש יו ב שר וו
 ,תומלשב הרמהה תא ועצבי םיינגרוא
 ךלש סוסל היהי ןכלו ,ורצונ םה הז ןעמל
 םסק לש הרקמב .םיאפר סוס לש נ"קנ

 1 ב ו ו ו
 בשחיי אוהש ירכ הריפסל תדחוימ
 לוכי החמתמ םסוק ,ךכְל רבעמ .החמומל
 לע תידגנ הלוכסא לש ןחלופב ףתתשהל
 תונמאב תיללכ תויחמומ תמורת ידי

 רומא והזש ךל עד ,הלאשמל רשקבו ,םסקה
 ןטק קלח קרו רתויב רידנ שחל תויהל
 ותוא ליטהל םילגוסמש םימסוקהמ דואמ
 .תמאב ותוא עדי ,(ףלא האממ דחא ילוא)
 הלקו החונ השיג םימסוקל ןתונש ם"הש
 תויהל קיספהל ךירצ 'הלאשמ' שחלל
 ".הבוט היפ לש בו'ג לע בושחלו ם"הש

 ההת *זתולאש דוע לואשל לוכי ינא*
 לר

 שא יבהל הרי ןילרמ ,הצוחה יתצצה

 יפיטנ הליטהו םתוא המסחש ןגרומ ןוויכל
 הפצרה לע בוכש היה ןמרפוס ,ונוויכל חרק
 יותש בכש ףלדנאגו !תמ בוש אוה ילוא)
 'ץנופ תרעק ךותב שארה םע

/ 
/ 

 לע דמע ,בגא ,יבא .ןמז ונל היה
 םע רבע לכל ססירו תירטסיה תירצלמ
 .ולש ידוסה עלקמה

 .יתינע "?אל המל ,ןכ"
 תרזעב ףוקתל לוכי ריזנה עודמ"

 ,רותב תפסונ םעפ םידחוימ ריזנ תונורשיכ
 ?רותב םימעפ 10 תופקות תויומדה לכ ירה
 ריזנה לש תישארה הנוכתה תושירד ןהמ
 לוכי ןייקח ךיא ?נ"קנ לבקמ אוה ךיאו
 םיביכרמה תא ול ןיאש תורמל שחל תוקחל
 םירבד תוקחל לוכי ןייקח םאה ?םיירמוחה
 תוכתמ לוכיא ,גנידופ ,ןוקרד ומכ םירזומ
 תוינש 60 חקול המל ,והשמ דועו זוכו
 תואיצמבשכ ודחא בוביסו הפקתה עצבל
 ".ברח ףינהל היינש יצח הקול

 היהש תויהל לוכי ,ריזנל רשקב"
 תפסונ םעפל יתנווכתה ,ןפוא לכב ,לובלב
 נ"קנהו תוישארה תושירדה .בוביסב
 רשוכב ,חוכב 1| - הבתכב תורבסומ
 לוכי וניא ןייקח .ןהוככ נ"קנו תוזירזבו

 םיביכרמ םישרודה םישחל תוקחל
 םינכומ וללה םיביכרמה םא אלא םיירמוח

 מ "ו
 .שונא ייומד םניאש םירוצי וא םירזומ
 ,'תוינש 60 חקול בוביס המל'-ל רשקב

 ו" ים "רוי יש רד ה
 ב ב

 ו ו ג יב
 ו ו

 תוינש 10 ךרוא בוביסש טילחהל
 לע עיפשי אל הזו ,תוחפ וא
 ".קחשמה

 ןפואב .ןחלושהמ חרב רוד
 דוע לכ תומילא רגנ ינא ,ישיא
 ןכלו הב ףתתשמ אל ינא
 יתלחז ,ליעי קשנ ילכ יתשפיח
 ונוויכל ימצע תא יתררגו הצוחה
 סנפמ לבס) ןודקומ רדנסכלא לש
 רדעיהו תבברושמ :ןושל ,ןיעב
 ולצא יתאצמ אל לבא ,(הרכה
 יתיליג ותוא יתכפהשכ ,םולכ
 ןתנו'ג תא ץחמו לפנ אוהש
 שי דימת) ףתשה ןוטסגניוול
 יתבשח ,םייחב יבויח והשמ
 ו יי
 ושיגרי אל ילואו הביבסב יצרא
 .ןגאלבה לכב ול הרוק המ

 הפצרה לע בכש ןטק רצלמ
 לא ילש הליחזה לולסמ תא םסחו
 קירלאש יתרכז וב םוקמה
 "וייקוא" ,רעסיבא תא ריאשה

 אי יש מ
 ו |

 הטלס עצבמ ,חרזמ 'ופ3-'ופצ
 תא 'ועטהל ידכ ריוואב
 יבא דיל תחונ ,םיבוברזה
 םע קיספיש סרומב ול תתואמו
 חוכב שמתשיו 'ויוטשה

 "?יולאש שי .יניערג-ומרת
 אל התא" ,תושולח רצלמה הנע *,ןכ"

 ₪ מ

 ןיאש יתנבהו רצלמה יניעב יתטבה
 "אל ללכב ,אל" ,תוירחאהמ חורבל םעט

 "זיבאו ןגרומ םע תבבותסה המל זא"

 שי רו

 בר ןמז הליבש םדא לש הארמ ךל שי*
 ".הייחלמכ

 הייחלמה ינא !ינא !רדסב ,ינא הז"
 קר ןגרומ ירחא תכלוה הייח לכש תקתושה
 ;תולאש התוא םילאוש ךיא עומשל ידכ
 איהש המ לכ התוא יתדמיל ינאש העשב
 "!םידיקפת יקחשמ לע תעדוי

 יב ודי ירו יע הו יש ינמ
 השועש קזנה המ .תונטק תולאש רפסמ יל
 םיאיצומשכ םאה ?לודג רוציל ברק ץח
 המ ?רתויב בורקה רוציל רבוע אוה קוביד
 וא עורמ הנגה הזה רוציל שי םא הרוק
 תודגא' לש רפס אצי םאה ?רתוי קזח והשמ
 "?היינשה האצוהל 'תורוסמו

 ברק ץח" ,הוולשב יתינע *,הככ זא"

 ₪ ו יל ב כ יי
 רוציל רבוע אוה קוביד םיאצומשכ .לודנ
 שי םאו ,סנכיהל לכוי אוה וילא בורק יכה
 סנכיהל לכוי אל אוה הביבסב ןגומ רוצי
 רוכזל יאדכ) רחא רוציב רחביו וילא

 לש ףסוא | ב
 ךרדב אוה םלועב ינויגה והשמשכ ,םיקוח
 ,םוכיסלו .(םידיקפת קחשמב ינויגה ללכ
 ,היינשה האצוהל [ קטחו ₪ 1.ט6 שי ןכ
 דחא והז ,תמאה ןעמל ...ןמזמ-ןמזמ רבכ
 האצוהל שדחמ ואציש םינושארה םירצומה
 ":תירבעב םייק אל טושפ אוהו היינשה

 שממ התא" ,דוד יל רמא *",עמש"

 "?ךל הרק המ ,ינבצע
 ונינשש ןוויכמש יתטלחהו יתחנאנ

 רפסל לוכי ינא םייחב הזמ אצנ אל הארנכ
 יונמה ינאש יתוא םישאה והשימ" ,ול

 ב
 היהא זא הרקי הז םאו ןייל יטלומב יתרקיב

 יי יל ב מ

 ".קוו\ווקטק רמכ רגפמ
 החישה ךלהמב ותרכה תא דביא רוד
 "וי ל ]ד דש ג יל

 א ו ב ו א = יב
 דמע ,ךילרמ לש היילושה' הילע בותכש
 ו יט ו יה

 ,תיעבט יל התארנ עגר ותואבש הגאש
 .האצי ,םיכרואמ םיבינ ןיבמ העקבש ףא לע
 המבה לא יתקניז םיפולש םירפטב .ינורגמ

 ב רז לב ה = 21
 : הוורפה לכו האנהב טטר יבנז
 ל רש | ג ב | י

 ל "מ | יי * |
 ה יב

 לש קזבה רציו ןואינ תרונמ
 ו

 ,תונמדזהה תא הלצינ ןגרומ |
 בוהצ-םותכ רודכ וילע הקרז
 יו שש ור
 ו ליה ו יירש וי

 .הזה םסקל תארוק איה ךכ +
 יתקעצ "ןדובכה לכ* ,
 ו יי יש
 וחפנתה םירירשה יכ םיעורק

 ה
 "!תיפובה ימ ול תיארה" ,ליגר

 ,תושישתב יב הטיבה ןגרומ
 ₪ 52 יי מ ב יש א

 ןגרומ .יתרמא ".יל חרב"
 רד יי" יב זה

 | יי ב
 ו ב ו ו ב

 שירו דג ד של יו ב ו
 יין יל מ "גיא
 ץעבוכ לש תוכיתהוי

 ".םיינישה ןיב הייחצמ
 ".טיווקסיב"
 ףוסאל יל רוזעת ,היהיש*
 ו ןשי ו בש

 ".אבה עובשל



 לברא ףסאו גבס יבא ,רעס-ןב ןרע :תאמ

 רתסו וינוטנא חרצ ",הבלכ יקתשת"
 אוה ,ומיע הקבאנש תירטסיהה השיאל

 המצועב התוא קרזו התצלוח תא ערק
 הזמ תאצל הצור תא םא" ,ריקה דגנכ
 יג ג --

 ודדוע ".וינוטנא ,הז המ הל הארת"
 ל

 עורפ ךויחשכ השיאב טיבה וינוטנא
 ריקחו עמשנ ץפנ לוק ,וינפ לע חורמ
 רש לג יה רי ו מ ד
 .ףוריטב החרצ השאהו לפנ וינוטנא

 ו 7 ב
 תומד ואר םה םלומ ,רוחאל ובבותסהו
 היניע יתשש ,רוחש םשג ליעמב הלפא
 הסכמה הרוחש הכיסמ דעבמ תוטיבמ

 ו ו וע ג גש נק
 ןורחאה רבדה הזו .ריהב לוחכ רהפ

 ...וארש

 ו
 הבחרהה אשונ םה ,םילפא םירוביג-רפ

 ובבותסה .,("והו:ווווקופח<-ב ,רוכזכ ,רוביגה

 ור ו תימן ו
 )ד ג ב רב ב שי יי היוגב

 תאז לכו םיירהצה ינפל ינש םוי לכב
 יי יו מ יל 0 ליל
 ירומביג ,םתמועל .תינקירמאה
 םיעינממ םילעופ .[כגזא (והמוקוטמ5

 תוחפ הברה םיכרדב ,םיליצא תוחפ הברה

 רתוי הברה םירגבבו תויקוחו תולבוקמ
 תא םישבול םה ,לזאזעל) םיילאמרונ
 .םייסנכמל תחתמ םינותחתו

 ללוסנ בורל םה םילפא םירובינ
 לע םיכמתסמ םהו םימישרמ לע-תוחוכ

 םיברה עדיה ימוחתו םתוימומרע ,םחומ
 יו ירד ל ג ייבוש ירו ל רו יל

 ינואגו וב"דמ תוכרעמב רשאמ רתוי
 ו | =

 ו" הן | יד
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 ו "|
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 רשפא םילפא םירוביג לש םיטנמלא
 ו יי[ 1

 ,הנייצש יפכו .[3זחווווו:-ו "17ו6 [החופטז

 ,םימישרמ לע-תוחוכ ןיא םהמ דחא ףאל
 ה יו מ מ

 .םייגולונכש
 תופוגב טיבה "לוחכה חריה חצור"

 ךרעו וקשנ תא רצנ אוה ,תפלועמה השיאבו
 ג רו תם

 .תובבלה ךלמ - קחשמ ףלק אצמ וינוטנא
 תא ריאשהש רחאל .הכסמל תחתמ ךייח אוה

 ו
 ידכ תולק השיאל רתס אוה ,ויתונברוק
 ,החרצו היניע תא החקפ השיאה .ררועתתש

 ו 1 ב ב -

 ג יי "צין ו גו רצו" = יו-יו געש

 ב ב ]מ
 4 גי של מ

 ,הילגר לע השיאה תא דימעה "לוחכה חריה
 .הכישחה ךות לא םלענו בבותסה

 םע םידבוע םיליגר םירוביג-רפוס

 .תיתלשממ הרקוהל םיכוזו קוחה
 םיבהוא םישנאה ,םתוא םיללהמ םינותיעה
 ,אלפ ןיאו .םירוביג סושפ םה ,םתוא
 לו לי יי יו המי יש יו -ב
 אלא םהיביוא תא םיגרוה אל םה ללכ
 .אלכל םתוא םיחלוש

 ו יל יו יש ים יו ישי
 תשנעה - תיפוסה האצותה תניינעמ םתוא
 םה תאז השוע אל קוחהש ןוויכמו ,טשופה
 ו יב ו ימי יו נמ
 תונעל ,עוצפל םינכומ םה ,תונוש םהלש
 .םתרטמל עיגהל ידכ גורהל וליפאו
 ךות םא סנא דוכלל םעט ןיא ,םתטישל

 ירש יי רב
 ותניחבמ ברקה ,וביוא לומ לא עיגמ

 .תוומ - תחא האצותב קר םייתסי
 ,םיטושפה םיחרזאל ,ךכ לכ השק ןכל

 םילדבהב ןיחבהל ,תונותיעלו הרטשמל
 םילפא םירוביג .םהיביואל םירוביגה ןיב
 ךותו קוחה לש ויוביג אלל לועפל םיכירצ
 וליפא םבור .וספתיי אלש תרמתמ תוריהז

 0 ג ו

 םייק לדבהה לבא .הפיקתו הצירפ ,חצר

 ד "אמ יד )יש דש יו יג יב
 תובוחרה תא ךופהלו עשפה תא רוצעל

 .טושפה םדאל רתוי םיחוטבל
 1-2 ג

 ו ו
 ארקו ישילשה דומעב רצע אוה .ןותיע

7 
 תירטסיהה השיאה ".תובוחרב ללותשמ

 1 ו ג נג י-
 ל 1 ו ו

 ןורחאה ,יתעגפנ אל סנב קר ,םתשולשב
 ו
 | ב

 2 ו מ 1-1
 חטב תרחא ,חרב אוה יכ והשמ עמש

 ו
 ו

 ו ג

 .ושארב ןהנה "לוחכה חריה חצור"

 ₪ הממהמממשם 

 רעס-ןב ןרע :תאמ

 יתרטשמ גולונימירק היה ילטסירפ ק'ג
1 
 ו

 ו גש
 תא דוצל תוכזה תא שי קוחל קר יכ
 אי רו | ו תש גי
 םע תאצל גהנו האלנ יתלב ץרמב
 גישהל תנמ לע תובוחרל םירטוש
 יג רו יג ו תן

 אוה ,רבשנ ק'ג םוקמ והשזיאב לבא
 תיתניפה תלוכמב דושל דע היה ומצעב

 ש ו "וב הו ו ה ו שישי שיהיו

 טלמיהל ידכ הרשע-שפיטה ליגב תורענ

-- 

 ,16-תוזירז ,13-החוכ :תונוכת

 ו ב ויו שש

 :תונוכת ריחמ .14-הארמ ,19-תוחכונ

8 
 ד יו יד ד יב =

 ו ין נוה

 ו ית וכ וכ יש יה ץל ה 1 דוד
 9 רוו יג ו[ תונוכהת ריחמ |

 קחשמ ,(14-| הקיטבורקא :תונורשיכ
 ,(15-ו סופיט ,(15-) הליפנ תריבש ,(14-)

 ,14-| הרתסה ,ו16-) םיבשחמ תונכת
 ,(13-) הקינורטקלא ,(17-) היגולונימירק
 1 ד" ו די ו"

 1 ב ו
 תוכרעמ ,(14-) הנושאר הרזע ,(13-)
 תוקמחתה ,(16-) בקעמ ,(15-) החטבא
 .99 :תונורשיכ ריחמ .(15-)

 תוגרד +3 :עגמ ברקו ברק תונורשיכ

 ,םיחרקאב +2 ,םיבורב +2 ,םיחווט ברק

 ןוויכל ןישנוע דגנכ קר םיחווט ברקב 4
 .םיחווט דגנכ תוגרד +5 ,(-1) קיודמ

 הכמו הטיעב ,ועגמ ברק תכמו ףורגא

 קוריפו קשנ ילכ קוריפל הכמ ,ותיפקתה

 לבא ,טפשמב דיעה ק'גש ןבומ .הרטשמהמ
 בוט ןיד ךרוע ,םירשק ויה דדושל
 .ותוא וכיזש םידחושמ םיעבשומו

 ק'ג .םיאפרה שיא דלונ םוי ותואב
 יי יד רכה עא

 ול שמשתש תיגולויב-ורקימ הפילח הנבו
 תישיאה ותמחלמב וילע ןגתו ,תשופחתכ
 .עשפב

 םינווג ןיב םיעבצ הפילחמ הפילחה
 ןכלו ףרה אלל רוחשו רופא לש םינוש
 ,זאמ .יםיאפרה שיא' - םשה לע ק'ג טילחה
 ודי רשא םיעשופ רחא ףדור םיאפרה שיא
 ו ה יא ה "א מ
 ןוועב שקובמ םיאפרה שיא .יפוסו ריהמ
 לש תורבע תורשעו חצר לש תורבע עבש
 .תומילאב שומישו הפיקת

 ייאוש

 תורכה ,עגמ ברק תוקמחתה ,וענמ ברק

 ה יו | דממה לי
 .71 :ברק תונורשיכ

 עדי תונורשיכו םייערמ תונורשיכ
 ,(14-) תיטפשמה תכרעמה - ערי :יללכ
 ערי ,014-) תוימוקמ עשפ תוצובק - עדי
 יי" ומ ו ב ו" ו ")| צי וש יג יש

 - עדמ ,(15-) הימיכ - עדמ ,(14-) ריעה
 ו ו

 .16-) םיינרדומ המיחל ילכ - עדי ,(15-)
 .28 :עדי תונורשיכ ריחמ

 "ו ג ו
 תוזירז +20 ,(15-) הדיהמ הפילש ,(14-)
 .(-) ברק תוגרדלו ברקב רדס תעיבקל קר

1 
 :בושח דויצ
 1 ו ו ו מ

 .הינרנאו יזיפ קזנל הניסח
 הייאר - תיגולויב-ורקימ הכיסמ

 .הלוגס הרטלואו המודא הרפניא
 רו וו כו יש ו רוגה

 2066+1 ,םיחווט דגנכ תוגרד +2 ,תיפקתה

 .תינסחמב םירודכ 8 ,םלה לפוב +1 ,קזנ
. 0 

 .תיפקתה ברק תנרד ין - ישיא חדקא
 יי יבוש ומ

 .תינסחמב

 הליגר הייארל הכישח - ןשע תוסומכ

 לע םסובמ חווט ,שיגנו רורב םוקופ ,3ּ"

 ליעפ םהמ דחא לכש םינעטמ 4 ,חוכ

 ,הקדל
 1 יויו ו =

 ססובמ חווט ,שיגנו רזרב סוקופ ,תיחומ

 .םינעטמ 4 ,חוכ לע
 ואו יה וצו חשו =

 קוחה תא חקול - ינולוכיספ :תונורסח
 ,ילטסירפ ק'ג - תידוס תוהז ',ןיריל
 ו יי יי יג יו

 ,הרטשמה ידי לע דוצינ ,ןותחתה םלועה

 תיגולויב הפילח - םיהזמ םינמיס

 ש"בד .םיעבצ הפילחמה הרוחש-הרופא

 .-125 :לכה ךס .ותשא - יולת



 לקד ביני :תאמ

 ג ןקחש רותב
 תינוניב הטיש םע עוקתש
 ,תילגנא עדוי אל אוהש ללגב
 תא ץמאל דואמ יתינהנ
 ןרע לש 0080)-ל רופישה
 אל ןרעש ןוויכמ .ילש קחשמל
 אלא ,ןמצע תונוכתה תא רפיש
 יתפסוה ,תצק ןתיא קחיש קר
 ךרדבו תונוכתב ילשמ םייוניש
 .ג0א₪-ל תונוכתה בושיח

 ,חוכ) תונשיה תונוכתה
 המכוח ,הנובת ,תוזירז ,רשוכ
 וקיפסה אל טושפ (המזיראכו
 הכורא המישר יתשפיחו ,יִל
 יתקדב .תונוכת לש רתוי הבוטו
 תורחא תוטישמ תונויער
 :האבה המישרל יתענהו

 וז הנוכת ליגרכ - תוכ
 לש יזיפה החוכ תא תגציימ
 דעו הקזח איה המכ דע ,תומדה
 הנוכת .הלש קזנה ףסוותי המכ
 םירפשמה םירוטה תא תעבוק וז

 קזנה תאו העיגפה ייוביס תא

 ירוט תא ןכו ,תומדה השועש
 ףופיכו תותלדה תחיתפ

 חוכה תנוכת לש םיגרוסה
 .הנשיה

 תגציימ וז הנוכת - תלוביס
 דומעל תומדה תלוכי תא
 איה .םישקו םיכורא םיצמאמב
 לקשמה ירוט תא תעבוק
 תילמיסקמה המרה תא ,רתומה
 תנוכת לש תושדחתהה רוט תאו
 :הנשיה רשוכה

 רשוכה תנוכתל ההז וז הנוכת - רשוכ
 הנממ חקלנ תושדחתהה רוט ךא ,תמדוקה
 .תלוביסה תנוכתל רכעוהו

 תמר תא תעבוק וז הנוכת - תושימג
 תא תעבוקו םיידיה לש ,ףוגה לש תושימגה
 תנוכתמ םיעילקב העיגפה יִיוָכיִס רוט
 .הנשיה תוזירזה
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 תוריהמ תא תעבוק וז הנוכת - תוזירז
 תוריהמ ירוט תא ,ףוגה לש הבוגתה
 תנוכת לש הנגהה סונוב תאו הבוגתה
 .הנשיה תוזירזה

 .הנשיה הנובתה תנוכתל ההז - הנובח
 ,הנשיה המכוחה תנוכתל ההז - המכוח
 המכ רע תעבוק וז הנוכת - תוחכונ

 תומדה הביהלמו תענכשמ ,המישרמ
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 איה ,ןכ ומכ .הייפוא תניחבמ
 טיוולמה רפסמ ירוט תא תעבוק
 תנוכת לש תונמאנה תאו
 .הנשיה המזיראכה

 תא תגציימ וז הנוכת - הארמ
 ,תומדה לש ינוציחה הארמה
 לש הבוגתה רוט תא תעבוקו
 .הנשיה המזיראכה תנוכת

 ייוניש שי םיעזגל ,ןכ וטב
 +1 לבקמ דמג .םישרח הנוכת
 לבקמ ףלא .הארמב -1-ו רשוכב
 סננ .רשוכב -1-ו תושימגב +1

 .המכוחב -1-ו הנובתב +1 לבקמ
 -1-ו תוזירזב +1 לבקמ ןוסוז
 .תלוביסב

 תושירד שי תועוצקמל
 :תושדח

 .חוכ 9 - םחול

 ,רשוכ 9 ,חוכ 12 - ןידאלאפ
 .תוחכונ 17 ,המכוח 3

 14 ,תוזירז 13 ,חוכ 13 - רייס
 .המכוח 14 ,רשובכ

 .הנובת 9 - םסוק
 .תושימג 16 - ןיילשא
 .המכוח 9 - ןהוכ
 15 ,המטכוחה 12 - דיאורד

 .תוחכונ

 .תוזירז 9 - בנג

 |3 ;תושימג 12 - ןסייפ
 .הארמ 15 ,הנובת

 הנקסמל יתעגה ,ךכל ףסונב
 תונובת שוכרל יאדכ רתוי הברהש |
 יתטלחה ןכל .קלחלו לגלגל אלו |

 ,10ק6 + 70 לגלגי ןקחש לכש
 ויניע תוארכ תודוקנה תא קלחייו

 םאו .תונושה תונוכתה עשת ןיב
 שש לש הליגרה הטישב םישמתשמ םתא
 .(606 + 50 קר לגלנל רשפא זא תונוכת

 לכו תואקתפרה ,תונויער ,םירופיס
 רודמל וחלש ,ןפוד אצויהו רזומה
 .ץוח תובתב - םידיקפתה יקחשמ

 םיללצורמ
 ןיידע  םיללצורמל םיקתרטו םישדח םירצומ השולש

 (זבומכ תילגנאב
 תולתשה רופס ןיא ליכמה - (:ץטשזוטט!ותט]סקע

 .תושידחו תושדח תויטנרביק
 ביחרמה רפס - .\האטההותקפ: 46 א[גקוס וח 2056 *

 םימסקה תטיש לע רמוחהו םישחלה תא המכו המכ יפ
 .םסרופמה (נזחחוסו₪-ל רבעמ וליפא ,םיללצורמ לש

 "10,000 לופיט" השועש - [6ה|וולט5 2.0 \ושה] ל

 ףוסה דעו הלחתההמ הנובו ,םיללצורמ לש הצירטמל
 השעמל ףילחמ הז רפס .ילאוטריווה בחרמה לכ תא
 רפסמה ןכל ,וכשמה וניאו ןשיה וחטה| תשב!וווש תא
 .ינש קלח אלו השדח הסרג גציימ 0
 םיללצורמ ירפס םסרפל הלחה בילוא תרבח ,והשמ דועו

 !תירבעב

 ד

 ו
7 | 
 ג( 2
 וו[: 8

 5 רצ 1
 ו

 תורפס תצק
 לש ראיראגלבה תא םירכוז .תורפסה םוחתב תושדח

 ?סננידא דיוויד

 תשמח תא םירפסה תויונחב אוצמל ןתינ רבכ ,לכ םרוק זא
 לש םיהדמה ומלוע לש היינשה היישימחה ,ןאירולאמה יכרכ
 ףשבמה" םשב רפס אצי תילגנאב ,לכה אל הז לבא .סגנידא
 ןב ףשכמה לש וייח תורוק לכ תא רפסמה "'תאראגלב
 !םילאה תפוקתב שחרתמו 7,000-ה

 איצוהל דמוע אוה יכ םגנידא זמור לכל ףסונב
 איה אלה ,'תאראגלב לש ותיבל המוד 'היפרגויבוטוא'
 .הרגלופ

 אוה אלה ,00ג יאשחה ןכוסה תא חלש זיוו תושדח תווצ
 םכיס הזו רפסה תא אורקל ,יחצנה היווירטה שיא ,ןוטליה איג
 .םיהדמ רפסה יכ הח"ודב

 זיוו תכרעמש ידיחיה קתועה תא ארוק רעס-ןב וישכע
 .72 זיוו אצי רבכ חטב יילא עיגי הזש דעו ,ונל הנמימ

 הנוכיתה ץראה

 וחמש תא םיכפוה 165 ,ןיקלוט לש וצראב טקש אל
 ולש תוירלופופה .יניצר הרחתמל דמחנ םידיקפת קחשממ
 רקיעב ,תירבה תוצראל םג הפוריאו הילגנאמ "שולגל* הלחה
 םיפלקה קחשמ לש תררחסמה תירחסמה החלצהה תוכזב
 .םינוקרדה ,ולש הנושארה הבחרהה תוכזבו הנוכיתה ץראב
 ץראב תודוצמו תוריט תרדס רוא ואר רבכ ,ןפוא לכב
 ומכו ,םגא-ריעו ראדלוג לוד ,הירומ ,'תירית סאנימ :הנוכיתה
 םיטיבוהבו םיטיבוהה ץראב קסועה 1ווט פוזט הכרעמה רפס ןכ
 .םמצע
" 8 -- 
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 המדוה רחש

 ומכ חלצומ היהיש קחשמ םירהל וסינ דימת :53-ב
 [ .טצוהוהגה ומכ חול יקחשמ וסינ םה .םיללצורמו 'כט-ברק

 .החלצה אלל ךא ,5וגז 76% ומכ םידיקפת יקחשמו
 החתית ,םהלש השדחה היזטנפה תטיש ,הנורחאל קר

 תא ססבל הלחהו תוירלופופ רובצל הלחה ,(המדאה רחשו
 לש תינחה רוחב ,תעכ . א. ק-ל הביטנרטלא דועכ הדמעמ

 שדח רצומ בצינ ,םירצומה וק מממ
 ,\וצהת6 8 58+ ץסות| - |

 "וצהחש ריעב קסועה
 ,םיימשה בצומבו תעשורמה

 תוניפסב אלמה ,3%צ סומו |
 סרה איבהל תולגוסמה ריווא |

 .בייסראב ישנאל
 ןתינ הכרעל ףסונב |
 ליכמה 5% [סוחו תא שוכרל |
 .הז םייאמ בצומל תואקתפרה |

 'פט-ברק

 קסועהו 7 לש ינכטה ארקמהמ .שדח שי יכט-ברקב םנ

 ילכב קסועהו 3058 לש ינכטה ארקמהו (תונוש ללח תוניפסב
 ןתינ ,(םי'כמו בכר
 שומיחה ץורימ יכ דומלל
 ןויסינב הצואת םפות
 רעפה תא קיבדהל שאונ
 םיטבשה םַע יגולונכטה
 סות ינפל ,םישלופה
 לש קשנה תתיבש
 .דיאקות

 רפס אצי ,תאז דבלמ
 לש תוירפירפל הכרעמ

 שמחמ קלח ןניאש תונטקה תונידמה) תוימינפה תורפסה
 דמוע רפסה .(םישלופה םיטבשה וא השוריה תומצעמ
 ילבמ 'כט-ברק לש םלועב קחשל םיצורה הלא לש םתורישל
 .תפרוטמה הקיטילופב קסעתהל

 רואל אצי םבוו!טוששה (טוחק6תשוטמ-ה ,ךכל ףסונב

 ,ללח תמחלמל ₪31165ק306 םג ומכ ,תנכדועמו השדח הסרגב
 .הטזטוטטוה תאו 'כט-ברק תא םאותה

 - חתיטבמה הכרעמה רפס אוה שדה רצומ רךוע

 תלעבו םדמ הבוקע ,הנטק ללח תסיפ ראתמה ,("!וטספ 1801
 .םיפסונ תוחוכ המכו םילודגה םיתבה לכ ברקב הבר תובישח

 םייתניבו ₪645-ה תואצות תא םסרפנ אבה ןויליגב
 .(ליבומ ןוקרדה



% = 

 םירוצו םינפוש ןאכ \ םידפרעה םלוע ןוזמ ,לבזו ונרוביגל קיזמש המיתא

 היגרנאה ל כ ל יצצומש םידומח ושאר יבאכ דגנ םירודכו לקל וקמ
 8 מכ ןב אמ " : הנוכמה ירי 7 ועצבתמ היג" , 7 4 תביאש - ןטק יט ןתא .הפו ,ליטמהמ

 בו-כג 0 "+ 7 ו שנ תומה ראש לא
 % ל - ךשמחל םכל 0 |

 בקעי רלדונ :תאמ

 775 | ,םירווצמ םיטרס בהוא התא םא = .
 0 פומה תה 6 :תודגאה םלוע | עמ ללילצו תידמימ תלת הקיפרג ₪"
 0 .% העז ו 7 4 ו אשיה 0

 רתמ | אוצמל 6 86 ל 8 םא
 ,םימ וטוק .םיעררפצ ,תוכיסנ | ם ליגוק | ,תואנ ו

 ,ערה ףשכמה לש ו ת ומוסק תוריט 8 ל עמ 4 קוז
 יו רט ומפב יונב הז םלו פאר ₪ לוע תרבח ותוכיא בו ו חה ו ב וניה

 | | ,00- ה : ל 0 ₪  .ינעהו טהוזמה תי החרא נ"הראב קנט םעפה השיגהו המצע ע התל ;תה תבשחמ . | ילמומו היזטנפ ק ?תשמ והז "7 י וחתו . רוז : פה רשיגה לו .תבשחמ
 .םידיקפתה יקחשמ הי וטסיהז יד | 4] \ 2 0 0 8 39 וא ו דקר | . רוזאב !תוריהז ד א :.קחשנ ו :הבש הז אוה אוואט טשמפז 7 ותמופ זלש ,הלועמ קחשמ

 ל -טבמ [ םינהנומ !ו ד | םינ בשה בג | | / 4 הרוצ תוגש 0 וצי לכ ה .םי 'דל ₪ קש

 תא ךש 3% מש , .ןוסז (רה
 : ו יוייב ד 4 4 ] 1 ה ןח | 3 הי יזטנו 4 חש / גו תא טנפ חה" ו תודגא - 2 = -%

 0 | ₪ ו. ומ ב : קש |

 | זו 5 )1 טז זה 3 ] ל | דייטצהל הב גוח | יור .הז רףקמב ירר
 - ו

 ץירהל קזח בשחמ \ יוצר ו א וה או וי + 35 יי מ | ףד [ךד מא ת"וז מת שי בל הדבועה

 היתחת א ומס =[ 1 תכרעמ [7
 %4) הה 3

 - : 3 ומכ ₪ תיבה תו 1. 1 - זי 47 קפ פת יז 'חשמ םיסב ל ק תתופש .

 .אואד :אסס -

 ו ו | ע-טבמב תו היה | תענה

 ו ור

 1 1 ו , 0 תיבמ .

4 

 קא כ

 0 יב -- , - | בג תוכיז% ב וקיפרג

 7 95 תחת 16% ג םע .8או8 םע םג קלח ץר קחשמה
 תונכוש תי וינכות ץירהל אל | 20 ןיב הריחב תרשפאמ הנכותה

 .םיפוריו-יטנא ןוגכ ןורכיז 0

 ו 0 5 ופ רואל אצי 2-7

 0 םצ 8 ארקנש '1 ך%8-ו 1 תו" 4

  וניופרב ה ותוכ ₪ | 1 ו .

 פושמ ₪ .קשנמ ב םיריק יפת .קחשמ
 במ נמ דממ ז א קיפרנ \ש יע תתש 0 ו ב

 5 0 ו

 תו קת התוא .לש / ע םיחותיפ |

 רו היניבו ם ירצומ ןו ב
 תא .ברקה קשנמל ונתוא .ץיפקו 1 אש פאסו ו םוצעה ,האטפ סו סא .

 חול ןיעמ לע םירדסמ ונא ונלש תויומדה | תלוכי .תז - | היצ מי ינא בליש רשא
-- ₪ 

 יש .-.

 ה

 ללוחמה אז , יקתהל- 4 :ר 4
 תנכותו 0 וקיפרגה | 1. ..הלילעה ל |

 קו >/ ' עיגמה וכו א / | ו | | ה רי
 = בשחמה תא ' יחתאל / | רוגא הלו | 0 6

 חישקה ומה תא ;קור דבל 8 | %

 .החאמ ץירהלו ,הקידב תנכות תרזעב
 = תיתועמשמ הרוצב ב רפשל ידכ קסיה |
 - | תא םגו קחמ עמב הקיפרגה תו 4
 | י ה הקיס ו ו

 תנכו | לכ רוגסל יוצד
 95 ת . נייקש

 6 מה רחא ןול 1

 קשנמה ,תונכס הרה -
 | מ 0% ואו

 .,םיסכמ ונאש חטשה ל הת .טמוטוא הפ 0% |

 8 קחשמה תרט |
  םםוקה טיבר מי

 תומלוע ןיב" 0 יקלחש =
 דמימ םהמ דחא לכלש םינוש
 תומלוע ןיב עג התא ,ךכו .ולשמ
 וא םיטירפ או ;מל י הב ,םי זמימו

 ךל ורזעיש םישנא שפחל ידכ
 . = טיבי ושה תג( קטהב

 ביואה תויומד םג תובצינ וב ו "ג> מו וירז א ררג* ןא ו יפרנ 0 ישנמב ז ו

 חשמ :יפשכ ו הל םינתונ < | .םיחלצומ םיקחש

 רחא ישנמ 3 תת ושומ או םוסא 7 ת ו -

 ו כ

 הרי ימעמ וחש מ
 יי קב |[ = |

 ו ל ב ₪ ז

. 

 ₪ -" : רי 1 מ , . / 1 ,

 יבשחנ - : 4 ו | ןאב :חבולמו ד םלוע

 גת ךיר וא ךב בומ 'אל והשמ ראשנ םז | אלה ךישמתש 2 ינפל ב"
 וחמשי םי ניטהמ ה'ר בחה 1 וא 1 ןשי | / חו ד:םי :רוצ ה

 1 שכל ד | | )שש .םיבחואו תוישופיח || < 4 ְ |

 . | ומ [ ו 1.

 ו 8" . | א |

 ו ג
 |! יח ו | \ | 3 8 גי ד ן

 . 2 5 . - זז ו |! ה . ו | | -.

 1 |ח'ק ו יי 0 ן ןצ קי יום א ן ו "ו , |

 י | | ₪ ' | : . 1 : % 4

 רו הר | ייעד הרבה? יו י| יו ו=[ר ,

 | יי || ייל 11 = ל יו יי

 ותא ,תרובעמ תועצמ
 תלשממ גיצנ תייוולב זיז 1 0 ךור-המ

 ניקסטרתמ םתא תרבסומ יתלנ ב הלקת 6

 .בכוכה ינפ לע

 ןא ,םידרוש םתא ,םייוכיסה לכ דגנכ

 ו נההמ | | רה

 רבדמ בכוכ וניא א(.310א-ש רבת
 4 קש ו" בכוכ ג ל 0 0

 זו ב [ יו יק רבל ל רבעמ .רועו תורעי

 0 המיא אתמ ₪. ור רועש ו .רבסומ

 | 2 | "ם לק "

) וא בכוכה ינב
 ול ות" וא |₪] שיןף

- 
 חתעו תהל | יי וי י נה ןא ל יפה ' וצו" ה קול ל 8 כמו

 וילא וופ כ ,קחשו -
 1 ל

 םיללוגמ םתא ו
 ו ₪ א ה (ד אווה ::תורמלז שנ וקתפר

 1 .7 ף - 1 . | ו. 1 וה 3

 [ [ ה ד ןש | ₪ | ונהל 1 >₪| / ן י יאו

 ן מ[ וי ןק%

 ₪ ן|י'קה | ו .

 =ו ₪3 ַ

 גו'וד ..₪ !

 ₪ ! | | ו ה יא = | / 8 |

 ₪ הו'ו'אג|'מו ₪ | ד ה ז ₪ 3

 נ | ש וה ן = ב 1 ן|ה יחז

 4 |. ₪ ₪ ו | כ .- ., ה ו

| 
 וש %| 0 ו

 | ו
 ו כ = לח 5 ₪ ן. ןג

 1 | ו . 1 || /י 1 | / 1 % | ו וו

 | | | ה ו וינ ן 354 ₪

 . ןדר
 | רו 3 ז ו | לז

 % .גזס6]א . שון - | ו

 יור ו הימי |ןר ד (-ו--ר | ]
 מ ₪ | . ?עה 7 ₪ ו גו ' . 1 . | =1 1 ו

 םעפ יז \ ין ומ ושי ו יו יי חק 4 ] | 9 ד | 5 זי 3 = מג ו ! | ְ
, = 

. ₪ = 

 ₪ שינו םל | חוו 2

 יי 1 *) ור עה .ץ0 סו
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 :ס-חוכאו יבג לע םיקחשמ חריכמל ש"
 ,[ו=64וכ | .טאו(נרונו ,5 רי( = ה ןד]
 05 אה לד ווסחחדמהפ .צנה וצמ

 הא תהא ,ןוה 6

 םיקחשמה לכ .םז!א זי יחזא םא1 3כ-ו
 .09-663408 ,ריאי .םילזומ םיריחטב

 םיריחמב םיפי יפה םיקחשמה הריכמל ש"
 ;חיש 28-ב מאת 3 .םילוז יפה
 םמחמצ ,ח"ש 27-ב יא ות זן 2
 ו5-ב כיסאו 1,2,3 ,ח"ש 23-ב םיצורימ
 .םיקחשמ הברה דועו םידוק ,ח"ש
 .04-8551458 ,קילומש

 םהיניב ,םיבר בשתחמ יקחשמ הריכמל ₪"
 ההם .וםה 96 ,טטאוכ 6

 ,ץחואו הו. אם ,אהדדו =
 ,וז 4 .ה1.סאמ ןא דזוט כה תא 3

 ,ןור .םירחא םיבר דועו ו אשה אזיד 3
1-7 | 

 [זמאוא הריכמל ש"
 א אטאאןה 7"

 קחשמ לכ ,שה אז 5% םאוקוא5-ו

 ?- )כ

 .קראפ הגול ,

0 

 ש"

 .07-6581476 ,ןנור .חיש 50-ב
 :ירוקמה קחשמה הריכמל
 ,יעור -ה1.סאט [א דחמ כא 3

7-0 | 

 200 םע 500 הגימא בשחמ הריכמל

 ,תירוקמ הזירא + שָדח בצמב םיקחשמ
 וא 02-2156412 ,ביבא .ח"ש 1,500 ריחמב
2-3 

 !ו!לוז ריחמב הריכמל

 ,ליג .8- ₪11 - 50 אכ טו. דמה
0-5 

 יבג לע םיאבה םיקחשמה הריכמל
 .ח*ש 120-ב דוחא םזס :(6:0-א0נאו

 70-ב שאסממ + םפפטאד 5ד חןאמ
 תיילוש ,ח"ש 30-ב 7 ןורדסמ ,ח"ש
 וה - ןאתשאאואס ,ח"ש 40-ב | ףשכמה
 .חיש 30-ב 511 םוכוא 05 :₪-ו ח"ש
 03-9210812 ,לבוי וא ןליא
 + םיקחשמ 4 םע ביירד הגמ הריכמל
 קחשמ םע 34%,ביורד הגמ לש םאתמ
 :,בי'בא .ח"ש 1,200-ב

.02-6789703,02- 2 
 יבג לע םיאבת םיקחשמה הריכמל

 6 הריכמל

 תרבוח + אה |[ 96 2-האטאו

 ו/וסאאו5 ,ח"ש 140-ב תילגנאב תוארוה
 ,ח"ש 120-ב תירוקמ הזיראב
 תוארוה תרבוח + אזאס סטפז 6
 + [וטאו אא ,ח"ש 40-ב תילגנאב
 ,ח*ש 45-ב תילגנאב תוארוה תרבוח
 ןדיע .חיש 40-ב מו זא זאסא
0-4 

 ;ןורביז הרוב 4% בשחמ הריכמל .,

 - יאו לוק סיטרכ ,850%18 חישק ןנוב
 ט-א0א1 1.44 ןנוכ ,םילוקמר + 2
 ,קיטםיו'ג ,ינועבצ ךסמ ,תעבורמ תוריהמ
 - תונכותו םיקחשמ ,תדלקמ ,רבכע
 .08-9475732 ,ףסא .ח"ש 3,500 ריחמב
 100 םע 128 רודומוק בשחמ הריכמל
 הריכמל ,ןכ ומכ .ח"ש 300-ב םיקחשמ
 < םיקחשמ 4 םע םטסיס רטסאמ הגס

 ,ביבא ,ח"ש 350-ב קיטסיו'ג
3 256412 =02. 
 ח"ש 800 ריחמב שדח 14" ךסמ הריבמל
 .050-450824 ,יבוק .ואומ 01 םיטרב +
 םיסלש ינש + 2 ביירד הגמ חרוכמל
 לוז ריתמב ,ח"ש 320 יוושב תסלקו
 ,לבוי .(חוקימל ןתינ ריחמהו דחוימב-

7 
 ,םוססאו 1.2 :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ₪:אטסהפ ,חיש 150-ב וכותבש היחה

 70-ב בח (.חז!5 הא ,ח*ש 70-ב

 שא ה לה[. וא 1. ,ה"ש

 תונכות רכומ ינא ,ןכ ןמכ .ח"ש 65-ב
 תונכותו:תחא לכ חדש 10-ב םיסוי'צ
 6606-ב קחשל הצור םג ינאו ותואלמ
 .04-8224077 ,םעונ .הפיחמ והשימ םע

 יבג לע 2 טיינ לאירבג קחשמה הריכמלי |
 ןיינועמ ,ןכ ומכ .ח"ש 100-ב (-אוסאו
 ,ודאר .וב עקתנש ימ לכל רוזעל
7-58 
 :ןוגכ ,ורנטנינ רפוסל תוסלק הריכמל
 ךלמ ,לגנו'גה רפס ,טקניטסנוא רליק
 רוואפ ,ןמרדייפס ,לופטיפ ,תויראה
 חיש 70-ב 'גייר למיירפו סרי'גניר
 בצמב רוג םיינ הריכמל ,ןכ ומכ .תטלקל
 זואמו דויצ קיתו םיקחשמ ינש םע ,שדח
 ,03-6834531 ,דעלא .ח"ש 500-ב דחוימ
 הגמ 4 ,5/ ב ,3860%א-40 הריכמל
 210 תישק ןנוכ ,םיננוכ ינש ,ןורכיז
 .053-315328 ,ןרע .רטסאלב רנואסו
 הזיראב שדחו 2 ביירד הגמ הגס הרוכמל

 תטלקו םיקיטסיו'ג 2. ללוכ !תירוקמה
 :04-9510250 ,רימת .ח"ש 400-ב
 ןיוצמ בצמב ביירד הגמ הגס הריכמל
 קחשמה םע ,349 יוושב תוסלק 3 +
 ריחמב ,םיטלש 2 + אמה [.ןמ 6
 .09-7740715 ,ןורש .ח"ש ₪00 לש ירעזמ
 היא דאו. תא ףילחהל [כומ
 ,1 םיגרואה ,וסו צח ה אסזה וו
 51. 56 3-ו זטאמס ₪

 דעב וא קראפ םיס ,[.אחמצ 7 תרומת
 וא [.אאצ 1-6 םיקחשמה תיבח

 2) ח"ש 180 -

 הפלחה,הריבמל .ש"

 ולי צה 6 םיניינוועלמ

 :תואבה תונכותה תחא תרומת
 .3ה 516 4 פוש ה1.וא 3 זטטוס
 וא 03-6492797 ,050-858423 ,ביבא
 תחילה 397 01 6.1.:ינורטקלא ראודב

 בשחמל השדח ןזיטיס תספדמ \ הריכמל

 לבאב ןונק תספדמו,ח"ש 860-ב דיינ
 םיפד ןיזמ < ןכל רוחש דור תקרזה ,ט'ג
 09-7710935 .ןורש .ח"ש 600-ב 4

 םירוטילקת לע א ה אן" 2 הריכמל ₪
 ,קידור .ח*ש 100=ב
3 
 קחשמה הריבמל
 : יבג לע שהות כמא
 ,קילומש ,רוטילקת
6" 
 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 כ-1
 - אד ן6ה] ווא

 !םירוטילקת 3) חדש 5
 וא חותר כסאשא-ו

 םהינש ,וםירוטילקת
 בצִמבו תירוקמ הזיראב
 ,הרימא .הלועמ
4-8 

 :םיאבה םוקחשמה
 ,ח"ש 30.=.ןמררייפס
 פוקובור ,ח"ש 25 - ינוד ,ח"ש 40 - יקס

 סנו'ג חלש 50.- םמר ןזאו ,חיש 30 =

 הנאידגיא ,ח"ש 65.- ולופונומ ןונגמו
 חיש 40 - א 1.4 ,ח"ש 55 - סנו'ג
 - ץפוק רודכ ,דחיב ח"ש 70 וא דחא לכ
 י0רטות .דועו ח"ש 45 - 31 בייִר ,ח"ש 5
 ,םכלא ,01-5078195 רקובה תועשב
 .03-5080978 םיירהצה תוקשב
 ןבל רוחש תוכיס תפפדמ הריכמל
 תספדמל דמעמ + יטבילוא תחצותמ
 .09-506210 ,רמות .ח*ש 100 לש ריחמב
 קחשמה הריכמל
 יבג לע טסאואו האפ אט אא

 .03-9313256 ,יבוק .(-כ-וכאו
 ₪וססו מ סא 1518 ן.ו!| הריכמל
 ץורימו ,ח"ש 150-ב ורפוסי יכ ןמואי אלנ
 .03-5522739 יאור .ח"ש 100-ב ינלטק

 + בוט בצמב ביירד הגמ הגַס הריכמל \

 .02-6513069 ,דעלג .םיטלש + םיקחשמ
 וו.( הדיווסא 2 :םיקחשמה הריכמל
 ,ילתפנ .סס אותו האס 6 סאטטאמת-ו
0-9 

 700%1 לש 28,800 םדומ הריכמל ש
 ?7ח םדומה .טיב-קזב רובע רצוימה
 ושכור .'96 לירפאמ שומישב אל-טעמכו
 לש ןילרמק טנרטניא תנכות תא לבקי
 ןווקמה תורישה ןוטילקת תא ,ן'זיווטג
 ברסויפמוקלשו ןייל,ןוא הקירמא לש
 005-ל 000117 תנכות תאו
 .החישו םיצבק תדרוהל וא והשסוש4-לו
 .ןנור .חיש 500 לש רחוימ ריחמ

 = תוחוכו ה אווכאפ 4 זז

 םידומלומיס גושהל ןיזנועמ \

3 

 "וי וו ויו -

 אלל ןויסינ שדוח !חתפנ לודגה גה5-ה .ש"
 נפל זבל רשקתהל הבוח !םולשת
 .09-988940 ,ןב .הסינכה

 קילקחשמ קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ₪"
 .םיקחשמ רורמל וא ףילחהל ןיינוקמ ש" וא 96 וא סאוו[26-ל הרומתב

 08-9432750 ,ינר .קחשס וש 5 וא
 .ותבשב אלו

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 ,ילתפנ .ו2.אלו א האח הז
03-89 

 םישידתה םיקחשמב רישעו שדח ₪5 |

 לכל .,04 גויח רוזאב חתפנ רתויב
 ₪35 לע םיטרפ רוע לבקל םיניינועמה
 אל .04-9912903 ,רחשל ונפ ,הז אלפנ
 !!!ורעטצת

 ש בשחמה קחשמ תא ףילחהל ןייגועמ
 יבג לע קחשמה ,א[( הז תח 1
 וא ןרוא .הלעפת תרבוח ללוכו רוטילקת
 .08-8558024 ,זרא

 לע םיק חשמ תונקל/ףילחתל ןיינועמ \
 :(כ-וכאו יבנ

 הדי א
 אסחאו זוז .סטהאט
 ;הפי וא שדח קחשמ לכו
 .03-6954566 ,ןתנוי
 תא ףילחהל ןיינועמ
 לכב םיאבה םיקחשמה
 ףשכמה ןומייט :רחא קחשמ
 ,ןוירוא ,2

 לע םיקחשמה לכו לפואה
 ,ריפוא .(םירוטילקת יבג
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 רוזעא הרומתב .םיטסווקו
 .םיטסווקיהאשבו 1 ןומייסב
 .07-9959838 ,לייא

 6 הרינמר 6 םידיקבהת יקתחשמ

 תיבב רוזעל ןיינועמ םיבשחמ קירפ ש"
 םיקחשמ ללוכ הרמוחבו הנכותב חוקלה
 אשונ לכב הרזע + רוחמה יצחב תונכותו
 ,דמות .ןופצה רוזאב םיבשחמה
4-5 

 םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ₪" .
 מ ה טנוטסתאפב 1.גן₪ ,ווונא 2

 03-5595955 .ינד .וא או ו+ \ן:] 2-ו

 .01-5581195 ,יחימע

 קחשמה תא תונקל וא ףילחהל ןיינועמ ש"
 .תירוקמ הזיראב 4 םינילבוגו "ףרדוו"
 .(נ-אסאו לע םיקחשמ ןתא ,הרומתב
 03-6477701 ,הנפד

 תולבויו תושונא עוקת ...וליצה ...וליצה ש"
 ןתא הרזעל הרומתב .טיינ .לאירבנב
 ,דועו לקטנסטה לש ומוו ,6 יראלל םיפיט
 .04-8445298 ,ףסא

 קחשמב םישדוח 3 רבכ עוקת ו!ווליצה ₪"
 07-9952245 ,'נו' .אוחקוסוה (כ' אש
 .ועובשה ףוסב יוצרו

 לש םינושארה םיבלשב עוקת !!!ווליצה 'ש"
 םיפיט ןתא הרומתב .ןלזגקסה 1.טזש
 | ףשפמה תיילוש ,אמ ,קסידה םלועל
 .09-557746 ,יש .דועו 2-|

 ורזע אנא ₪ אזסנוכ-ב עוקת ווליצה ₪"
 .09-572963 ,ןדוא .רהמ יל

 ו -
 ןויצל ןושארב הרובח םיקהל ןיינועמ ₪"

 .טפולנביירב וא ןוקרדה חמורב קחשתש
 העברא דעו הסונמ םיהש םישורר

 ,םתור .15-17 יאליגב םינקחש
3-1 

 תקחשמה הילצרה רוזאב הצובק שפחמ
 םידוקפת קחשמ לכב ןא םיללצורמב
 .ם9-557746 ,יש .רחא

 לש ןקתשל ךירדמה תא תונקל ןיינועמ ₪
 .03-5530018 ,יעור ,ריבפ ריחמב כ

 ₪13 5++< הויווח תורל
 אבס רפכו רטנס ףוגניזיד םיפיוסכ

 חו >םישורד
 טדי תו/ילעב הכעמו 17 יאליגב תו/םירעו

 בשחמ יקחונמבו םיבעהמב
 תורמועמב הדובעה

 .םלוה רכש תו/םימיאחמל
 09-4221714 :'לונ - אבס רפכ 03-5264201 :'לט - רטנס ףוגניזיד



 תווית

 םתיאו ,םיברקתמ הכונחו דלומה גח
 םיקחשמ רורחש לע תועדוה רופסניא
 צו ג - ג ב ב ו ו ג

 ו
 םומיסקמ לש האירק ךות ,ךוסחלו
 רוחבל הרטמב ,םירתוכ תוריקפו םיניזגמ
 ...םיגחל תמלשומה םיקחשמה תרדס תא

₪ 
 םה. םההוא 4 - דש דופ שש ההק

 ידי
 5ו \ :ץיפמ
 יי מה ב ה -) א

 .הבישח ירגתאו ישוקה תוסיוול

 אלש רחאל ו!בוש תאז השע חומ ריד
 ורקחמ ,תומדוקה ויתויופנתהמ הקל דמל
 תונכס יוביר עסמל ותוא רגשמ ןורחאה
 .ינורטקלאה ריתעבו ינומדקה רבעב

 רותפל ,ישוקה תגרד תא תסוול ךילע
 רתוי ץמאלו ,תוכבוסמ תודיחו םילזאפ

 םיקרפב תלגרוהש יפכמ םירופא םיאת
 יש יו

 ןיב ףולחי ןקחשה הקתפרהה ךלהמב
 הקיסומל ןיזאיו םינוש ןמז ירוזא הרשע
 יפכ ,םיניוצמ םיילוק םיטקפאלו הלועמ
 .תושעל הברמו תעדוי 5[ קרש

5% 

 "= ושהוא דק אממ
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 ףרוח לש רופיס

 ו .יוטאוס 5 ג וא

 ו ו "ו מ 4 יי ו -צע בא שב

 דנואס ירופישו טרופס רודיש לש
 .הקיפרגו

 1 ו
 ןיטולחל הנושה ,[.(ידאסאז6 דפ
 .וימדוקמ

 ,םירופישב עפושמ הז קחשמ
 םיזכרתמ םהבש םייניצרהו םילודגהש

 1 רז גו "א יי ירש ב גו
 לש יאנותיע רוקיסבו קחשמה לכ ךרואל
 הייתה ו

 בחרוה םינותנה רגאמ ,ךכל רבעמ
 תויורחתו תוגיל רפסמל םאתוהו
 ,להקה תולוק םג ומכ ,הלא לכ .תויפמילוא
 םכל הכחת רשא תמלשומ האנה םיביכרמ
 .םיישדוחכ דועב םיפדמה לע

₪ 

 ו 33
 עוגר עובש ףוס

 ₪גוא1₪ :ץיפמ
 ו יד

 הלילק הריוואב לכהו היתונוכת ללש
 .תיטסירומוהו

 המש תא הקידצמש ,ז/א(1₪ תרבח
 הקתפרה קחשמ קושל האיצומ ,ןיינעמה
 חלצומ ךשמה קרפ םכל ריכזיש ידממ תלת
 .אסוזאו הו .וזצ לש

 ,הלועפו חתמ ,קוחצ דואמ הברה
 לכה - םירתא ןיב רבעמו הכילה בולישב
 .וטוססאו ןונגסבו ןושאר טבמב

 תא ביכרהל תלוכיה וז ,ןאכ דמחנש המ
 יג יי

 לעפת ךיא ,הארית ךיא - ךתשקבכ
 תא םייסת ןמז המכ ךותו םימיוסמ םיבצמב
 לש הנוכנ הבכרהב יולת לכה - קחשמה
 הלילעה םג ומכ ,וז תורשפא .רוביגה
 םג ,קחשמל ךשמיהל םכתא חירכת ,המצע
 מ יי יי ו חם מנ

9 
 ואגו =סטה

 ₪6 ה 5 5ד | 1:
 טרופסה תקלחמ

 אוואןכפוי המ :ץיפמ
 ןווגמו ןכדועמ םינותנ רגאמ :םיקימיג

 .'וכו םינומיא ,תוקירז ,םירינדוט לש בחד

 םיקחשמ תרבח לכש םשור השוע
 ךישמהל הלוכי אל ,הלודגל עיגהל הסנמש
 .טרופס תקלחמ המצעל חיתפל ילב
 1 יי יי
 ,תוללכמ לסרודכ רתוכ תררחשמו
 ללוכ אל רבכ אוהש ךכ ידכ רע ןכדועמש
 לע םינותנ יר קפסמו רפש ןורוד תא

 רדיו בי יש ו
 לש הבחר הררס קחשמה ליכמ ,ןכ ומכ

 ןווגמו םינומיא תורשפא ,םוליצ תויווז
 ידב לכה ,םירינרוטו תוקירז ,תועבטה
 ב ו מ ירו ב ו שי ו ו ו במ
 לסרודכה תגילל םאיבהלו רתויב םיבוטה
 .םלועב הבוטה
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 םסזחהצהו וא הודחה

 הממשב לוק

 5: \ :ץיפמ
 ,תבשחוממ 24[ תקתפרה !םיקימיג

 ו ב ב קאעההשאארהמשב 2 בע ] י₪- -שכ השהבב | .רשממממשהב דה | =

 מ ו... <  תמממשההשת 7 | התממשה ה 7

 .םימחולה תא ביכרמ התא הב
 רי ל יי

 ג ו ו יי יי וב ו יז
 תוחוכ תאו םידשה תא ףסא רשא ךלמל
 ל רמי ו יי ןר וש ד ימב

 יי ו ב

 בטומ ךא ,םש ליצהל ןתינ אל הברה
 ותוא ןכש ,הבורקה הנידמה חטשל רהמתש
 ו ב ב מ יו יג
 ביכרתש םימחולה תרובחו התא .רתוי דוע
 ליחתהלו ועינכהל םילגוסמה םידיחיה םה
 .הראטנא - השדחה תובשייתהב

 הדיגב"ל ךשמהה קרפ השעמל והו
 חטבל ,ומדוקכ יונב הָיהי םאש ,"רודנורקב
 א יבבוח לש בר רפסמ ךושמי

. 

 צפסו ואוהד: םהחא 065 וו
 גושו וב יי רוה יניב

 ו ב אי

 םיבוטה ןיב רוחבל ןתינ וםיקימיג
 תוצלפמבו םישדח קשנ ילכב ,םיערל
 .תושדח

 קחשמל ךשמה אוה !אסכו אאוט
 ךישממ התא .[כ\ אא [יוטא(י:5 חילצמה

 ה ו ומ ו
 .1:ןכ] ריבא תויהל ןמאתמה

 רתוי הפי) המיהדמ תיפרג תיתשתב

 וירזועבו !₪470-ב שוגפת וויט הא5-מ

 חוכה יריבא לש הרובק רתא לצנל םיסנמה
 ,היסקלגה לכ תא רבעשל הרטמב

 לכותו לצפתהל הלוכי קחשמה תלילע
 תוחוכל וא לפאה דצל ףרטצהל רוחבל
 1 ו יי
 שוגפתו תומישמל אצתש ינפל םינומיא
 .םישוחנה ךיביואב

 ונילא עיגי קחשמה ,הארנה לככ
 ב מ ו רנו מ

 ה:
 ןטשה לש םינכש

 ₪1. \ א :ץיפמ
 םיכובמ ,תויומד שולש !םיקימיג
 ו מ "ו
 לש תוחטבהה תחא אוה 0

 די רי ב יב
 וכו \31.0-ל .םיניוצמה ו א ויד
 וארו ולא םיקחשמל רשק ןיא םנמוא
 קחשמ אוה ךא ,וךשמהב 5
 וכותב ןשקא הברה םע ,ןיוצמ םידריקפת

 יקנע ךובמל ךתוא ליבומ המקנ עסמ
 םינקחשה וב (תודוכלמו תוצלפמ יוביר)
 םסוק ,םחול :תויומד שולש ןיב םירחוב

 מ יו ל 0 יי

 יב
 .תירטמוזיא איה טבמה תדוקנ ,קחשמ
 םע קחשל ןתינו תוידממ תלת תויומדה
 .םניחב טנרטניאה רתא ךרד םירבח

. 

 ווסא
 ועו

 ג וא |

 יז. ראו הדב ואזוה א(דועו
 תיתוכאלמ היצנגילטניא :םיקימיג

 .קחשמ יטבמ ינשו תידוחיי
 ודנמוק םחול םלגמ התא אומא-ב

 חנצומה ,וטיפלצ תדסקב ריוצמ) ינדיתע
 ץראה רודכב םינוש תומוקמל ללחהמ
 .לוסיח תודובע עוציבל

 לע תססובמה תיפרג תיתשתב

 רואל תחלצומ תוסחייתה ךות ,םינוגילופ
 טבממו ןושאר טבממ קחשל ןתינ ,לצו
 יי

 תובנגתהו בראמ תולוכיב שומישה
 תרסח תורעתסהו ,ינויח הדסקה תועצמאב
 הדבוע ,ןאכ ךל רוזעת אל היגטרטסא
 און דוקו .א רצ נא-ה יקחשמ תא תכפוהה
 .דחוימב םיניינעמל

 םניאו םימכח א₪0%-ב םיביואה
 םהמ דחא לשמל םא .הנחבה אלל םיפיקתמ

 רי 1 יב יי בב א יי
 "| "ב

 .םינוא רסח רעתסהל
 תנש לש ןושארה עברב תויונחב ונלצא

7 
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 יו |
 השדח ץראל עיגנ

 /ואסזא :ץיפמ
 רממ תלתב העובק תומד !םיקימינ

 .הקתפרה יקחשממ םיטנמלאו
 סשהאסו.\אפ 0" םמפדואצ

 תא שיערהל ךלוה 1. אפ 0 סאפ וו:
 ,םיבשחוממה םידיקפתה יקחשמ םלוע
 .דוכבה ויחא השעש יפכ שממ

 יקחשמב ומכ תומד לירגהל םוקמב
 תא םימלגמ ונא ןאכ ,םייסאלק םידיקפת
 לכמ ץראה תא רגמל הצורש ,[.וד זומה
 .עשר

 יי יד ו ו 1 ג 1-)ב
 ןתינ ,תאז םע ךא ,הקתפרה יקחשממ
 הנוכנ ךרד קר ןיאו םיכרד המכב ומייסל
 .תאז תושעל תחא



 ו ו יו 0
 לקתיתש תויומדה ,תומדקתה ידכ ךותו
 .םאתהב וביגיו תגהנתה דציכ ורכזי ןהב
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 ד 63
 וש הח6ח גז 3-ל ונוכיה

 וגז ול וכ :ץיפמ
 קחשמו תמא ןמזב היגטרטסא !םיקימיג

 .םידדצ השולשב
 יו יי ו

 תכלממ ונתוא איצומ ,ו/ א א[ 3
 .ללחל אסד

 ,עבקנ אל ןיידע אלמה עקרה רופיס
 ,םיעזג השולשמ דחאב רוחבל לכונ ךא
 ,םינוש תונורסחו תונורתי עזג לכלשכ
 וי פויר ומ ב ד" צו גג בי ב ו "יה

 םירופיש וחיטבה 1.1 ₪ ,ףסונב
 תולועפ לע לקהל ידכ) שמתשמה קשנמב
 הבוט תיתשתב הלועמ הקיפרגו ,וברקה
 ג

 .'פז ףרוחב םייניע ןויליכב ול ופצ

₪ 

 ₪ קוו2קק] = 0: | םפח
 קו הוד 51:

 ?רשב תדיח

 5 ה :ץיפמ
 ואדיו קחשמו יפרג רופיש !םיקימיג

 | .אלמ
 זה ואו סכמו-ל ךשמהה קחשמ

 ו
 ,גיירק םיטרוק ספות ןודו ןאירדא לש םמוקמ
 תעכ ררחתשה םיטרוק .םימלגמ ונא ותוא

 ו ו יי
 .ותויפשב קפס ליטהל ול תמרוג

2 

 ומלוצ ואדיווה יעטק לכ םעפה
 המ ,לוחכ ךסמ לע אלו םמצע םירתאב
 תייצמינאב הקלח העונת חיטבמש
 | .ואדיווה

 --22 \.ו6 זו וו
 ןוריווא - דליל הנטק הנתמ

 וכש ז ב וא יב

 המרב הפוממ עקר תקיפרג :םיקימיג
 .םלועב רתויב הבוטה

 ו ו 1 - מץ בב
 ונל םיאיבמ ,אאאוסאמשק 157-ו

 רי מ
 סא זחמפ 1.וסוזא]אס 1| :םלועב

 תרבח םע תפתושמ הדובעב
 אסטל ה1.סובזש החילצה ,[.ס א ומס
 עקר תקיפרג םע יניצר רוטלומיפ רוציל
 .תויפיצה לכל רבעמו לעמ איהש

 יש יי ור דוב וב יניב
 .םיבורקה םישרוחב שממ

- 

 א-60: זמ 064[ ץק5=
 ?ו?ו?לו?וישכע הספילקופא

 צי | 16 ב 15 כי -
 ו ו ירו שב

 .תורות

 תויהל םוקמב .תרדא הנשמ א-601
 תמא ןמזב קחשמל ךפוה אוה תורות החנומ
 .דחיב םהינש לש בוליש קויד רתיל וא

 ,הרדסב םימדוקה םיקחשמה יקיתו
 %-60%1 ךא תודותה קשנמל םיליגר יארו
 רות לכ יכ ₪6 יצירעמ תא םג ףוחסי
 .תמא ןמזב ומצע ינפב להנתמ

 םירזייחהו ,דיתטב שחרתמ קחשמה
 וניתוחוכ .םדא ינבל תוזחתהל םילוכי

 -4ך ר ד ה מפי
5 4 4 
 6 שמ 0 ו --- = 7

 1 -..יב

 ומכ תולועפ תעבו םישדח םיסיסכת ודמל
 יי ייל ו במ ד
 .רתוי בוט תועצבתמ

 לש דצה תא קחשל תורשפא ןיאש לבח
 ין | וו

₪ 

 הפמס55 0 וז 8 וס וו
 יוטיוב

 ו

 הקיפרג ,רתוי לודג ברק ךסמ :םיקימיג
 וא בוטה דצב הריחב תורשפאו תרפושמ
 ליב

 היגטרטסא קחשמ היה ומחסמפ 1
 .םידיקפת קחשמ לש םיטנמלא םע רידא
 תא חתפמ ףאו הלא לכ תא רפשמ וכשמה
 המוק הפסונו תניוצמה םיפשכה תכרעמ
 ואו הונח 1011,0-ל

 תושרח תויומד יתש ופסונ ,ךכל רבעמ
 אס סאו ה א0:64-הו או124א2-ה -
 לכויו היזטנפ תוריחיב טולשי ןושארה
 ינשה וליאו ,םיטיבוה ןוגכ םירוצי חתפל
 יל מ יו דיזי בו נב

 | ו יומה יוד ה ו - |
 .רועיש ןיאל הבוט היהת הקיפרגהו

₪ 

 םסההא = החזה
 םיינישב רוחש

 א[ פו זמ :ץיפמ
 לי מ ימה -ע א

 בולישו ההובג המרב םינוגילופ תקיפרג
 .םידיקפת קחשמל הקתפרה ןיב

 עדמ קחשמ אוה קהאא םהא[ה
 .ינריתעה ץראה רודכב שחרתמה ינוידב

 תוסוכמ םירעב קר םייח םיבשותה
 ,ןיעל תיארנ אלו טקעמכ שמשהו הפיכ
 התאו בושחו רידנ ךרצמל תכפוה שאה
 ןיב בוליש) שאה ירמושמ דחא תא םלגמ
 ףושתל ךירצש ,וםיאבכל רמשמ יריבא
 .ןדור ץירע לש ותמיזמ תא לכסלו

 ו ו ו ו וי ינ
 ןכש ,לצהו ךשוחה ,רואה ןויערב שומיש
 רוא ןיב קבאמה - הלילעה אשונ והז
 תויונמא דמלת קחשמה ךלהמב .ךשוחל
 ךל ופסוותי ךתומדקתה םעו המיחל
 יי יב ב ו יב רע ₪1
 לש תויצטומ - םינוש םירוצי דגנ תוברקב
 ,חמוצהו יחה

 .ביבאה אוב םע עיגהל יופצ

 = 6 6 "719 קח 5 21 . 1
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 | - ו

| 2 | 
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 הנו

 לשמה תוזזנה לכלב ןישהל
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 שדד רדר, ה
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 .5ו6ז:8 ת'גמ םיהדמ תואקתפרה קחשמ ?היזיולטב הבורע ינג תירקת םעפ יא תיאר םאה ויתואקתפרה לכ תא ואצמת םהכ םירוטילקת ינש
 לש הפקתמ תחת אצמנה יטוזקא יליבקממ םוקיל סנכה |  רתוי הברה הדובע עצבל חילצמ תייה ,ילוא תכשח -  םיעשעשמ םילולעת לש ףסוא ₪0 לש תופרוטמנה

 םויק םצע .הלצה תמישומד תנמוז התא .לפא רוצי חייה וליא ,הבורעה ינב תלצהו םילכחמה לוסיחב הכוט תא אוצמל ₪צשנ-ל וחיטבי רשא םיקסופ יחלבו

 .קד טוח לע םייולח ולונ םלועה לש ומויקו םייחה חיכוהל ךלש תונמדזהה וז וישכע ?חטשב דקפמה התא ,ונאר רורחס לוע תועש 80-מ הלעמלב םכבלל וכרד
 גוזעל ידנ םישורדה ןוימדהו בלה ץמואב תנחנ םאה הקיטקט ,ןונכת בלשמה םיהדמ הלועפ קחשמ !תאו .םיפדרמו ירי ,תוללוחשה

 ? עדונ יתלבה לא טנכהלו ךמנלוע תא יעטק תורשעו הכיהרמ תידמיממ תלת הקיפרג .הלועפו
 .ואדי

 רך ְ
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- 
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